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)5 מעמוד (המשך
 הצבאית הכת ראש באררה, אימברט גנרל

הימנית.
 את לסלק ביקש האמריקאי משרד־החוץ

 ממשלת להקים השלטון, מן השנוא אימברט
נאמני־החוקה. דעת על שתתקבל קואליציה

 התמיכה כל, קודם סיבות. כמה לכך היו
 הדומי־ העם חלקי כל את קוממה באימברט

 גלים עוררה היא ארצות־הברית. נגד ניקאי
אמרי רחבי בכל חסרת־תקדים שינאה של
ו גוברת תמיהה יצרה היא הלאטינית. קה

עצמה. בארצות־הברית הולכת
 ש״המורדים״ ספק להיות היה יכול לא כי

סמכו החוקית. הממשלה הם בסאן־דומינגו
 הנשיא־ ומן הנבחר הפרלמנט מן נובעת תם

 בכל היחיד הנשיא שהוא בוש, הואן לשעבר
ש הדומיניקאית הקהיליה של ההיסטוריה

חופשיות. בבחירות אי־פעם נבחר
 זוהי בדמוקראטיה. דוגלת ארצות־הברית

בקומו העולמית במלחמתה העיקרית טענתה
ול בגלוי יצאה היא בסאן־דומינגו אך ניזם.
 דיקטטורה למען הדמוקראטיה, נגד כל עיני

ל הון שווה היה זה מעשה ימנית־קיצונית.
 לעמדת שלא־ייערך נזק הביא קומוניסטים,

בעולם. ארצות־הברית
 המיבצע הושלם אילו המוסד. מלחמת

עוב בפני עומד העולם היה יום־יומיים, תוך
״המור אך נשכח. היה והעניין מוגמרת, דה

התעורר. כולו והעולם לחמו, דים״
 יועציו של צוות ג׳ונסון הנשיא שלח לכן

 לראשות מועמד חיפשו אלה לסאן־דומינגו.
 אג־ בדמות מצאוהו קואליציונית, ממשלה

 בממשלת שר־חקלאות שהיה מי גוזמן, טוניו
ה נאמני־החוקה, ממשלת ראש בוש. חואן
לפשרה. הסכים קאמאניו, גנרל
דברים: שני קרו אז
 יסכים שלא הודיע אימברט הגנרל •<

 נבחר שאימברט מכיוון גוזמן. של לממשלה
 ואינו המוסד־המרכזי־לביון, על־ידי ונתמנה

 נתקבל בלעדיו, אחד יום אף להתקיים יכול
 בהחלטת המוסד של מתוכננת כחבלה הדבר

ג׳ונטון. הנשיא
מעי על ידיעות נתפרסמו בוושינגטון

 הדו־ החקלאות בבנק שבוצעה עצומה, לה
 היה ברור גוזמן. של כהונתו בימי מיניקאי,

 כ־ לאחר־מכן שנתגלה — זה חומר כי
 ה־ מתיקי רק לבוא היה יכול — מזוייף

מוסד־המרכזי־לביון.
ה את להאריך כדי הספיקו המעשים שני

ל ניצחון שינחיל פיתרון לדחות קיפאון,
המתונים. הדמוקראטיים כוחות

מנ היה שהמוסד יתכן כגמר. ה,׳בום״
 חשוב: יריב לו קם לולא בתחבולותיו, צח

ארצות־הברית. של החופשית העתונות
 ה־ ענתה המשבר של הראשונים בימים
 ה־ אחרי ״בום״ כולה האמריקאית עתונות
 עברו מאז אך ג׳ונסון. של הגדול ״בום״

 לסאן־דומינגו, הגיעו הכתבים רבים, ימים
הביתה. הגיעו ודו״חותיהם

טי לפעמים, הוא, האמריקאי כתב־החוץ
 אך השלטון. את משרת הוא פעם לא פש•
 ממנו התובעת מסורת, ברכי על חונך הוא

האמת. את לגלות
 בסאן- חשובים אמריקאיים כתבים כמה
 וכתבותיהם זו, מסורת על־פי פעלו דומינגו

הו הם בארצות־הברית. עמוק שינוי חוללו
כוז דו״חות סופקו ג׳ונסון לנשיא כי כיחו
ב אמת כל היתד, לא כי הוכיחו הם בים.

מח על קומוניסטים השתלטו כאילו ידיעות
 כולד, הדייסה כי הוכיחו הם ״המורדים״. נה

 המקומי, האמריקאי השגריר על־ידי בושלה
לביון. המוסד סוכן הוא האיש כי רמז תוך

 ג׳ונ־ את שיכנע זה כל מתקיף. הימין
 ידע לא הוא אך הבוץ. מן לצאת שעליו סון

 באמריקה המהומות פשטו ובינתיים כיצד•
הלאטינית.

ה אלה היו לא הראשון, לרושם בניגוד
 בכל אלה. למשברים שגרמו קומוניסטים

 ימניים שליטים בידי היוזמה היתד, מקום
לביון. המוסד בחסות הפועלים קיצוניים,

הדיקט נגד הגנרלים פעלו בכראזיל •9
הא הם על־ידם. שמונה הימני־קיצוני טור

קיצוני. ודי ימני די שאינו בכך שימוהו
הצב הדיקטטורה פתחה בבוליכיה <•
בעק ששבתו כורים, על באש הימנית אית
 כורים כמאה מנהיגיהם. וגירוש מאסר בות

נהרגו.
 את לדכא כדי באו אלה מעשים כי יתכן

 כעת המציפים האנטי־אמריקאי הזעם גלי
 מהפכות פני ולקדם הלאטינית, אמריקה את

 המרכזי המוסד כי גם יתכן אך אפשריות•
 את בקרוב ג׳ונסון הנשיא יקצץ שמא חושש
 כדי שנותר הזמן את לנצל והחליט כנפיו,
על־ידו. שהוקמו המישטרים את לבצר
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