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בעול□
ניגריה

לידיד■□ ל1מ אין
 העזה השחורה, אפריקה ממשלות מכל

 צ׳ומבה. במואיס בגלוי לתמוך אחת רק
 כי באו״ם שטען הניגרי, שר־החוץ זה היה

 קונגו, של החוקי ראש־ד,ממשלה הוא צ׳ומבה
 שכירים להעסיק לו מותר כן על וכי

כאוותןנפשו. לבנים
 לידידיו. מזל מביא אינו צ׳ומבה כי נראה
 התלקח הניגרי, שר־החוץ של נאומו למחרת
המדינה. את לפוצץ המאיים משבר, בניגריה

אי־ ניגריה מתמוטט. תווך עמודיה
 במיספר ביותר הגדולה המדינה רק נר,

 המדינה גם היא באפריקה*. אוכלוסיה
 מבין היחידה אולי למערב, ביותר הקרובה

וב בגלוי המתייצבת הכושיות המדינית כל

 עמדה כולד, צרפת גיבור־מחתרת. של זכרו
 מולן דן של עצמותיו כשהועברו דום,

לפנתיאון. מבית־הקברות
 כל מריבותיהן, את שכחו המפלגות

 למעשה המאורע בהפיכת התאחדו העתונים
 בראש עמד עצמו דה־גול שארל היסטורי.

המאוחד. הלאומי הטקס
 בימי שאיחד, האיש מולן? דן היה מי

 ארגוני־המחתרת עשרות את הנאצי, השלטון
 תחת אחת, אדירה לתנועת־מחתרת הקטנים

 נתפס הוא בגולה. הצרפתית הממשלה פיקוד
 לא אך 'למוות, עונה הגסטאפו, על־ידי

 המחתרת סודות שכל למרות — דבר גילה
בלבו. כמוסים היו

 מזהיר, נאום נאם דד,־גול של שר־ד,תרבות
 ריאקציונים — הכל אחדות את שהזכיר

 — וקומוניסטים טרוצקיסטים וליברלים,
הזר. הפולש נגד

כפנתיאון* מולן ז׳ן של עצמותיו
קדושה? תשמישי מוכר מי

 מושבה בשום המערב. לימין מלא פה
 בשקידה בשעתו, הבריטים, עמלו לא אחרת

 עילית מועד בעוד לטפח כדי רבה כה
 לאחר גם להם נאמנה שתישאר חדשה,
העצמאות. השגת

 של זר, עמוד־תווך כי חשש, יש עתה
 יביא לא יתמוטט. באפריקה, הישן הסדר

פנימיים. לחצים אלא חיצוני, לחץ לכך
 מלאכותי, מיבנה ביסודה, היא, ניגריה

מור היא למעשה הבריטים. על־ידי שהוקם
 מן הרבה להן שאין מדינות, משלוש כבת

 שני המהווה המוסלמי, הצפון המשותף.
 המורח מן מאד שונה המדינה, של שלישים

 ועובדי- נוצרים שולטים שם המערב, ומן
 עד החזיקה מאד עדינה פשרה רק אלילים.

ביחד. החבילה את כה
 האחרון למשבר הקלפי. ליד חרם

 המונהגת המזרח, מפלגת הבחירות. גרמו
 מועמדיה כי טענה המדינה, נשיא על־ידי
 תבעה היא לרעה. הופלו ובמערב בצפון
הלי את לתקן כדי הבחירות, את לדחות
רוב. תשיג שאז תקווה מתוך קויים,

 מן מוסלמי עומד הממשלה בראש אולם
 טען הוא בדחייה. מעוניין היה שלא הצפון,

 רק מבקש במחצבים, העשיר המזרח, כי
 עצמאותו. על ולהכריז לפרוש כדי תירוץ

או החרים המזרח אולם נתקיימו, הבחירות
 עצם על מרחף גדול וסימן־שאלה — תן

המדינה. קיום

צרפת
הצו־פת■ •איר

 מקינאה, התכווץ בפאריז ישראלי כל לב
סביב שלמה אומה מתאחדת כיצד ראה הוא

 לפי מיליון. 37.2 אחת: ספירה לפי *
מיל 55.6 יותר: מפוקפקת אחרת, ספירה

ישראל. שטח על 50 פי העולה בשטח יון,

לזכור, שלא יכלו לא בפאריז הישראלים
 לזכרם כבוד חולק המישטר אין בארץ כי

 שטרן (״יאיר״) אברהם כמו אנשים של
הוע ז׳בוטינסקי עצמות בי גרונר, דב או

 של מכוער מקח־וממכר אחרי רק ברו
הטכס. את החרים בן־גוריון דויד וכי שנים,

 מיספר כעבור אולם הזכרונות. זיהום
 כי נסתבר להירגע. הישראלים יכלו ימים

מהישראלים. כך כל שונים אינם הצרפתים
 פינו, כריסטיאן פירסם חג־המולד בערב

 הסוציאליסטית, בממשלה לשעבר שר־החוץ
 הממשלה. על וגפרית אש ששפך מאמר

 של לכלא חברו שהיה מי פינו, האשים
 הגנרל כי להוכיח, הטכס נועד ״האם מולן:

לגר ההתנגדות בראש עמד לבדו דד,־גול
 זכרונותינו!״ כל מזהם הגוליזם אכן, מנים?

 מיטראן, פראנסואה בבית־הנבחרים קרא
 אינו המחתרת ״זכר לשעבר: שר־המשפטים

 הפכתם דה־גול! לגנרל לא גם לאיש, שייך
 תשמישי־קדושה של לחנות המחתרת את

 רווחים!״ תמורת אותם מוכרים ואתם
 טענו השמאל אנשי מה? החרים מי

 מטרה גם שימשה העצמות העברת כי
 להעברת הקרקע את להכשיר — אחרת

 איש־ פטן, אנרי המרשאל של עצמותיו
 הנידח, האי מן הנאצים, את ששירת הימין

 של הצבאי לבית־הקברות במאסר, מר, שם
 בדרך לפייס דד,־גול מבקש לדעתם, ורדן.

בקולו לזכות כדי והפאשיזם, הימין את זו
תיהם.

 המלחמה זכרונות סביב המריבות אולם
 הם מולן. עצמות העברת עם החלו לא

להז שבאה הזכרוך, ״שנת עם יחד החלו
 שנה. עשרים לפני צרפת, שיחרור את כיר

 לזכר טכס־הזכרון את החרים דה־׳גול הגנרל
)6בענווד (המשן

וה מסמר נור־הבטחון הכבוד: משמר *
קניג. גנרל
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 הספר בית
לטכנולוגיה

של מיסודה

ובערב ביום לקורסים ההרשמה מסתיימת

ט טו ואדריכלי בנייו סר
הטכנאים הסתדרות בפיקוח

 מקצועיים כסרסטים יתקבלו הקורם מוסמכי
הטכנאים להסתדרות

1965 לינואר 10פ־ הלמודים התחלת
 62 המסגר הפוליטכנית, המכללה :ההרשמה פרטי
 בערב, 7.00 עד 8.00 השעות בין יום בכל
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 ובערב אחה״צ לפנה״צ, קורסים

למבוגרים קטנות בכתות
 רוסית, גרמנית, צרפתית, עברית, אנגלית,
פורטוגזית איטלקית, ספרדית, ערבית,

ויסודיים תיכוניים בתי־ספר לתלמידי מיוחדים קורסים
חיסח תל־אכים

69265 טל. ,27 החלוץ 56347 טל. ,2 גחלת־בנימין

14265 הזה העולם


