
בעולם
אמריקה

ה ד ל ק ה ה ש ד ח ה
 לפני וושינגטון פקיוי את שאלו אילו
 בשם ביותר הנורא האדם מיהו חודש
 בלי עונים היו האמריקאית, ביבשת ראול

המנ של אחיו כי קאסטרו!״ ״ראול היסוס:
 ידוע צבאו, בואש העומד הקובאי, היג

היאנקים. של קיצוני כשונא
 אותה את הפקידים אותם נשאלו אילו
 היסום: בלי שוב עונים, היו השבוע, השאלה
פראביש!" ״ראול
 אינו פראביש של ששמו למרות וזה

מאד. מצומצמים לחוגים מחוץ כמעט ידוע
 אינו החדש האוייב דרום. נגד צפון

 ארגנטיני הוא מקצועי. מהפכן לא גם חייל,
כראש המכהן לכלכלה דוקטור וצנוע, אפור

פריי נשיא
ראול של הרעל

 הלא־ לאמריקה האו״ם של הכלכלית הועדה
טינית.

 חדשה, הלכה פראביש גיבש זה בתפקיד
ה אמריקה בירות בכל גלים עתה המכה

 לעתיד מסוכנת היא והמרכזית. דרומית
קאסטרו. שליחי מכל יותר ארצות־הברית

 בעולם האמיתי המאבק פראביש: טוען
 הצפון בין אלא והמערב, המזרח בין אינו

העני. והדרום העשיר
 אבל עיקר. כל חדשה אינה זו תיאוריה

 טוען אקטואלית. משמעות לה נתן פראביש
 הדרום את עושק האמריקאי הצפון היא:

 הלאטינית לאמריקה משלם הוא האמריקאי.
 אותם חומרי־הגלם, תמורת מגוחך מחיר
 אין מחייתו. ושעליהם לצפון, הדרום מספק

 ארצות- את יכריח אם אלא לדרום, תקומה
תמו גבוה יותר הרבה מחיר לשלם הברית

 כמובן, יערער, זה דבר חומרי־הגלם. רת
הצפון. כלכלת את

 שאיפה להגשים כדי מוגרו. שר סופו
ל מאד: מרגיזה הצעה פראביש מציע זו,

 מדינות מארגון ארצות־הברית את סלק
 לאטיני לגוף הארגון את ולהפוך אמריקה,

 ארצות־הברית את לסלק שניה: הצעה גרידא.
 המחלק לפיתוח, הכדאמריקאי הבנק מן
לדרום. הצפון־אמריקאיים הכספים את

 גרידא. כלכלית הצעה זוהי עין, למראית
 השפעה כל וושינגטון תאבד תתגשם, אם
 לפיתוח מקציבה עצמה שהיא הכספים על

הלאטינית. אמריקה
הכל ההצעה מאחורי עומד למעשה אך
 אם מסוכן. יותר עוד מדיני רעיון כלית

 אגדת תישבר פראביש, של דעתו תתקבל
 אגדה אמריקה. חלקי כל בין שותפות־הגורל

מב מוגרו*, של בדוקטרינה המתגלמת זו,
 בכל וושינגטון של ההגמוניה את טיחה
והדרו הצפונית האמריקאית, היבשה רחבי
 חלקים: לשני בגלוי תתפלג היבשת מית.

ו התעשייתית האנגלו־סאכסית, אמריקה
העניה. הלאטינית, ואמריקה העשירה,
 לא ודשינגטון האשמה. את לגורל

הצעה זאת היתד, אילו מתרגשת, היתר.

 על־ שעברה במאת שגובשה דוקסרינה •
 לפיה מונרו, ג׳יימס ארצות־הברית נשיא ידי

 כל נגד הנשק בכוח ארצות־הברית תילחם
ל לחדור לא־אסריקאית מעצמה של נסיון
האמריקאי. מרחב

14*1 הזה העולט

 של התיאוריה אולם כלכלן. סתם של
 בכמה חזקה תגובה לעורר הצליחה פראביש
 גורם הפכה היא הדרומית. אמריקה מבירות

 האנטי־יאנ־ הלאומניים, הכוחות לכל מלכד
השמאלניים. באנטי־יאנקיים המתחרים קיים,
 מתנהלות צפונה, שהגיעו ידיעות לפי

 דרומיות, בירות כמה בין חשאיות שיחות
 רישמי באורח פראביש הצעות העלאת לשם

 להתכנס העומדת הכל־אמריקאית, בוועידה
 היוזם: הכוח דה״ז׳נירו. בריו הבא בחודש
צ׳ילי.

צ׳יל'
ח השליש* הלו

אמ מדינות את המציף האנטי־יאנקי הגל
ה את מדהים לעיל) (ראה הלאטינית ריקה

 שהוא מפני שבעתיים בוושינגטון מומחים
 ג׳ונסון ממשלת תולה בה הארץ מן בא
צ׳ילי. ביותר: החזקות תקוותיה את

ל שנראה מוצלח, נסיון נעשה בצ׳ילי
 האחרונות בבחירות כפתח־תקוזה. וושינגטון

 מפלגה בדמות שלישי״, ״כוח שם התגבש
 פריי, אדוארדו נציגה, נוצרית־דמוקראטית.

 היו שרבים למרות המדינה, לנשיא נבחר
 שנתמך השמאלי, המועמד בנצחון בטוחים
ה זכתה שעבר בחודש הקומוניסטים. על־ידי
בפרלמנט. לרוב הנוצרית־דימוקרטית מפלגה

ש הבעייה קומוניזם. או רקכון
 האחרון בדור ארצות־הברית את הטרידה
 אלא היו שלא היא הדרום־אמריקאי במרחב

כוחות: שני
ריאק שכולם הקיימים, המישטרים •

מיש־ הצבא. על והסומכים קיצוניים, ציוניים

מוגרו נשיא
דוקטרינה נגד דוקטור

 לחולל ומוכנים מסוגלים היו לא אלה טרים
ביותר. המתונה הרפורמה את אף

ל המבקשים השמאליים, המהפכנים #
 מהפכנים הקיימים. המישטרים את הפיל
ממוס מהאבאנה, השראתם את שואבים אלה
ומפקינג. קבה

במהפכ ללחום מוכרחה ארצות־הברית
 באמריקה קומוניסטית התבססות כי נים,

 ועל כלכלתה על מאיימת היתר, הלאטינית
 ב־ לתמוך נאלצה כך כדי תוך בטחונה.

 וזשינג־ אך הרקובים. הריאקציוניים מישטרים
 במוקדם יפלו, אלד, מישסרים כי יודעת טון
 קיי־ צ׳יאנג של מישטרו כמו במאוחר, או

בסין. שק
 ה־ נצחון נתקבל לכן אנטי־יאנקים.
 מבשר־טו־ כאות בצ׳ילי נוצרים־הדמוקרטים

 לרפורמה שואפת החדשה המפלגה בות.
 וד,נצ־ הפיאודלים רגלי לדחיקת סוציאלית,

מת בורגני מישטר להקמת הגדולים, לנים
 היבשת, בכל זו תנועה ניצחה אילו קדם.
לקאסטרו. תשובה להוזת יכלה

 לכך סימן לכל וושינגטון רגישה לכן
 המכוונת לתוכנית יד נותנת צ׳ילי שממשלת

 למנוע ניתן אם ספק אך ארצות־הברית. נגד
 לחולל רציני נסיון כל כי הדבר. את

מוכ הלאטינית, באמריקה ממש של רפורמה
ה המונופולים של לאינטרסים להתנגד רח

 המונית תודעה על להתבסס אמריקאיים,
אנטי־יאנקית. גם בהכרח שהיא לאומנית,

 ארצות־ תצטרך זה, קו יתגבש אמנם אם
 עם ברית שלה: הקודם לקו לחזור הברית

 שהיא. רפורמה לכל המתנגדים אילי־הניצול,
 עם ארצות־הברית את המזהה זו, ברית

 הלא־ באמריקה ביותר השחורים הכוחות
 כל כי בבעליה. בעתיד תתנקם טינית,

 אינו שוב כשלונה כי מבין נבון אמריקאי
זמן. של שאלה אלא

 קח־ס
 מאי לעת

ספורט
לעתונאוש הספר בית (ליד

 עתונאי לקורס ההרשמה נמשכת
27.4.65ב־ בלימודיו שיחל ספורט

 גם לאפשר מנת על הערג בשעות ייערכו הלימודים
בלימודים. להשתתף עובדים לאנשים

שו ספורט בארועי התלמידים יבקרו הקורס במהלך
 להצביע מהלכם, על לדווח כהלכה, לסקרם ילמדו גים׳

בשיפוט, ליקויים ועל במשחקים תורפה נקודות על

 בכל מצויידים הקורס בוגרי יהיו הבחינות בתום
ספורט. לעתונאי הדרושות הידיעות

25.4.65 א׳ ביום מסתיימת ההרשמה

 בין יום כל פסח המועד בחול גם והרשמה פרטים
 הספר בית במשרד בערב 7 עד אחה״צ 4 השעות

.222830 טל. ת״א, קפלן רח׳ ברית״, ״בני בית

□ ר סודם׳ ס ב
הקורס בתיחת

1.5.65
 ״דיאנד,״ לספרות בית*ד.ספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יופ-יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה׳. ג׳, א׳, בימים

משתלם מקצוע י-רכשו
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