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)6 מעסוד (המשך

 מן מתרומם שהוא ברגע כוחותיו את
האדמה?

קובה
וקן שד סופו

 העצוב. חיוכו אחרי השתגעו הנשים
 ובעולם בקובה אותו. העריצו המהפכנים

 הקובאי גבארה (.צ׳ה״) ארנססו היה כולו,
 קאסטרו פידל אחרי ביותר, הפופולארי

 המזוקן )37( שהצעיר למרות וזה עצמו.
בארגנטינה. אלא בקובה, כלל נולד לא

 של הכלכלה כל את לידיו מסר קאסטרו
 הממלכתי*. הבנק למנהל אותו מינה קובה,

 גבארה, של אביו את אפילו הפתיע זה
 השתתף שצ׳ה עסק כל פתאום? ״מה שאמר:

 הרגל!״ את פשט כה, עד בו
 למסקנה הוא גם הגיע קאסטרו כי יתכן

צ׳ה נעלם חודשים שלושה לפני כי זו.

גכארה
הפער של הפטוו הפה לתוך

 ידידו, נפילת לפני עוד האופק, מן גבארה
בן־בלה. אחמד
 הבאנה אשכול. לא קאסטרו, לא

 כאשר גם התעלומה. את פיענחה לא
 גבארד״ במקום חדש שר־כלכלה נתמנה

דבר. הוסבר לא
 — רחוקה מארץ דק רמז בא השבוע

 יצא טיטו של הרישמי העתון יוגוסלביה.
 שהוא טען גבארה, על חריפה בהתקפה

מזוייף. זסוציאליסט כלכלי שארלאטן
 טען חובש־הכומתהז המהפכן פשע במה
 באפריקה סיורו בעת הבלגראדי: העתון

 מצרי. לשבועון ארוך ראיון צ׳ה מסר
 הסוציאליזם על ביקורת מתח זה בראיון

 הרביזיוניזם ועל ופולין, יוגוסלביה של
 על ביקורת זאת היתד. בעקיפין בכלל.

ברית־המועצות.
 עובד־ עבודת כי גבארה טען השאר בין
 משרדי עובד של מזו יותר קשה כפיים

 גבוה לשכר ראוי הוא כן ועל ואקדמאי,
 את בחריפות תקף הוא מזה חוץ יותר.
 שהוא פער — סוגי־העובדים בין הפער
באי הקומוניסטים המישסרים לכל קדוש
 ויותר עשרה פי המנהל משתכר בהם רופה׳

הפועלים. מן
 לקשור אין כי טען נבארה מזה: גרוע

 שהפדיון מאחר בפריון־העבודה, השכר את
 דווקא ולאוו אמצעי־הייצור, בטיב קשור
העבודה. בטיב

 להצליח היה יכול כזאת תיאוריה בעל
 שני לפני בארץ־ישראל בתנועת־העבודה

 להצליח יכול שאינו מסתבר אך דורות.
 יכול שאינו כשם — קאסטרו פידל אצל

 נפל גבארה אשכול. לוי אצל להצליח
הפער. של הפעור הפה לתוך
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 איך בהלצה, לספר, אהב עצמו צ׳ה •
 אנזר הד־חשלה בישיבת זה. מינוי לו בא

 הבנק שמנהל לי נודע ״נרגע קאססרו:
 הוא כאן הנוכזזיס מן מישהו האס התפסר.

 זבה אצבעו, את הרים צ׳ה אקונומיססז״
 ניגש הישיבה אחרי למינוי. במקום בו

מ ״שמע־נא, אמר: גבארה, אל קואםסח
 השיב אקונומימנוו״ שאתה ירעתי לא עולם

ש חשבתי ״אקונומיסטז בתדהמה: גבארה
קומוניסט!״ אמרת
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