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 הגון. אדם להיות חזר צ׳ומבה מואים
 זכר. בפאריס, רב בכבוד התקבל הוא

ארו שוחח בבריסל, נדיבים למענקים
 במאדריד. פראנקו הגנראליסימו עם כות

 דוברות־ אפריקאיות מדינות של ועידה
חבריה. בין לקבלו הסכימה אף הצרפתית

 שהוא שוב הוכיח בקיצור, צ׳ומבה,
בומבה.

ו לשכוח מוכן העולם כל לא אך
 מכתים לומומבה פאטריס של דמו לסלוח.

 מלאכת וכל צ׳ומבה, בגדי את עדיין
להורידו. הצליחה לא והטיהור הניקוי

הוכ הראשונה, הפעם זו ניתנה, השבוע
 כי לבן, גבי על בשחור כתובה חה
 ההוראה את נתן צ׳ומבה מואים אכן

לומומבה. את לרצוח
 בך בשיר כתב המדינה״. ״אינטרס

 :8אפרי ז׳אן של ראשי במאמר יתמד,
ב התמורה ההאשמה את מטיחים .אנו
 תפקידים הנושאים אישים שני נגד יותר

 צ׳ומבה מואיס את מאשימים אנו רשמיים.
 בהיותו ,1961 בינואר 17ב־ שהורה בכך
 פאטרים את לרצוח קטאנגה, מדינת ראש

 ז׳וליין סרן את מאשימים אנו לומומבה.
 בצבא קצין כיום והינו אז שהיה גאט,

צ׳ומבה.״ הוראת את שביצע בכך הבלגי,
 התוניסי: בשבועון שפורסמה ההוכחה,

 את הנושאת מיבצע, פקודת של תצלום
•קפיטן הפקודה: צ׳ומבה. של חתימתו

ה הפלוגה (מן נוסף בלגי וחייל גאט
 יקבלו הצבאית) המשטרה של ראשונה
 לומומבה, האסירים שלושת את לידיהם
ל להורג אותם ויוציאו ואוקיטו, אמפולו

המדינה.״ אינטרס של מטעמים דיחוי, לא
 המל־ האפריקאי שהאירגון הציע בן־יחמד

 ועדת־חקירה יקים חברה, קונגו בו גאשי,
על־כך. הגיב לא צ׳ומבד, זה. לצורך

יפאן
ה ש א ה ה מ עד שנ
מעד הצועדת בקימונו, הקטנה האשד,

נעל מושפלות, כשעיניה בעלה אחרי נות
 החל היפאני. הנוף מן בצעדי־ענק מת
 הימים שבאחד — מיצ׳יקו הנסיכה מן

הזב באחרונת וכלה — קיסרית תהיה
 נשות והולכות משתחררות והפועלות, ניות

יפאן.
בע שמספר כך, לידי ״ הדברים הגיעו

 את בטוקיו יסדו 40 לגיל מתחת לים
 סוחדים .אנו כלומר: קאי, קיוסאי אגודת

 ברחבי מישאל שערך שבועון מנשותמו״.
 העובדות את השאר, בין גילה, יפאן

הבאות:
ל מרשים ביפאן הבעלים מן 92״/״

 עולה שמחירה קנייה כל לקבוע נשותיהם
 את בעצמם מצחצחים 8570 ל״י; 40 על

ארוחת את מבשלים 82.47ו־, נעליהם
ילדי את לוקחים 63.2״/' שלהם; י,בוקר

צאצ על שומרים 747־ לבית־הספר; הם
 שהאשה שעה ובחגים, ראשון בימי איהם

וביקורים. קניות עורכת
 למינהג נוגע ביותר המהפכני הגילוי

 מאז היפאני. הגבר של העתיק הגברי
 ישר מעבודתו לצאת הבעל נהג ומתמיד

 קרובות לעתים הגיישות. ולבתי לבתי־המרזח
 לעבודה לחזור הזמן שהגיע עד שם נשאר
 הוחק שבטוקיו כך, כדי עד הדברים הגיעו
 הבילויים מקומות כל את המאלץ חוק!

 לאלץ כדי בחצות, שעריהם את לסגור
 בשעה לפחות הביתה לשוב הגברים את
 אור עד לבלות המתכנן הזר, התייר זו.

 נוחל טוקיו, של הנועזים בקאברטים הבוקר
 כיבוי־ שעת מגיעה כאשר אכזבה תמיד

לפתע. האורות
גם, הסתבר בבאר. כוסית אפילו

 שבעה מוסרים בעלים, עשרה כל מתוך כי
האשד. לידי החודשית משכורתם כל את

 כלכלי כוח בידה מחזיקה היא כאשר
 היפאנית שהאשה פלא אין עצום, כה

 לאכול בפרהסיה, לעשן לעצמה מרשה
 כוסית להזמין ואפילו במסעדות לבדה

 והול־ רבים במיקרים בבאר. סאקה של
ב עובד או בבית, הבעל נשאר כים
 מכהנת שאשתו שעה קטנה, מישרה איזו

בממשלה. אפילו או בבית־ד,נבחרים
 שהוא אלא כשלעצמו, יפה זה מעמד

 להעביר היפאנית לאשר, בקרוב יאפשר גם
 זנות נגד חוקים ובבית־ד,נבחרים בממשלה

 ולא זונות יהיו לא וכאשר שיכרות. ונגד
 עד אפילו בחוץ הבעל ישאר לא באריס

בלילה. עשר
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