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שמרות המ

 הוא שם הצפונית, ויטנאם בירת האנוי,
 והממשלה הוויטקונג תמיכת את לגייס מנסה

 וי־ אירגון המקורי: לרעיונו הצפון־וטנאמית
עצמה. אמריקה ברחבי שחור, טקונג

שחוריס ה
וה המקורזל השיער בעל השחום, האיש

ונת ממכונית־השיטור הוצא הכבולות, ידיים
 משני שעמדו הכושים על־ידי בתשואות קבל
הניו־יורקי. בית־המישפט של הפתח צירי

 האזיקים. את מעליו הסירו השוטרים
 שנעצר בראון, ראפ היה כבר שעה כעבור
 — חופשי איש למרד, הסתה בעוון לכן קודם

 כולה שגוייסה, בערבות, משוחרר לפחות או
תומכיו. על־ידי במזומנים,
ראפ: של הראשונה תגובתו

 ל״מא־ לסייע תובע הוא בה הצהרה •
 רק לא השחורים האנשים של המהפכני בקם

 ובדרום־ ברודזיה גם אלא בארצות־הברית
אפריקה״.

 ש״הכו־ מצהיר הוא בה שנייה הצהרה 4
להת כוח־גריליה, מקימים האמריקאיים שים

עצמית״. גוננות
 להניח שקשה בעוד פוואהילית. רק

 יסכנו אמריקאיים כושים מיליוני שעשרים
למדוכאי פעיל צכאי סיוע בהגשת עצמם את

והמלך (קרדו) פאטאקוס
!״ כך כל נורא אינו ״השד

יוון
הטרור

נגד
זורבה

 עד עונה היווני זורבה של מלחינו האם
בציבור? להציגו שאי־אפשר כדי־כך
 הוועד חברי הציגו אותה השאלה זוהי

 שנעצר תיאודוראקיס, ניקום של לשיחרורו
היוונית. הבולשת על־ידי כשבוע לפני

 הצהירו נחשה,״ לא תאודוראקיס ״למען
 אנשי־ ,במאים שחקנים, המקיף חברי־הוועד,

 סימון מונסאן, איב כמו ואנשי־ציבור רוח
 מישל גרקו, ז׳ולייט גודאר, ז׳ן־לוק סיניורה,
פיקולי.

 של חבר־השו&טים יו״ר פנה אף ברומא
 אלברטו הסופר בוונציה, הסרטים פסטיבאל
להת בדרישה האיטלקי לשר־החוץ מוראביה,

ערב:
מו אמר בסכנה,״ תיאודוראקיס של ״חייו
ה ברגע ולו — אותו להציל ״עלינו ראביה.

אחרון.״
ב גינתה הסקנדינביות הארצות עיתונות

ה היוונים השליטים השתוללות את חריפות
חדשים.

 שתיאודו־ אלא אימה. של מישטר
 אחד קורבן אלא אינו יינצל, אם גם ראקיס,

היווני. הטרור של — מפורסם ובמיקרה —
 בהמוניהם ועונו שבוע אותו נעצרו עימו
חדשים. עצירים מאות׳ לא אם עשרות,

 כי שהרגיש הפאשיסטי, היווני המישטר
 השבוע בסוף נקט נגדו, היא הציבור דעת

 הגדול. בעולם פעולות־תעמולה של שורה
 רשימות, של פירסומן לממן דאג השאר, בין

 המספרות מערביים׳ שבועוני־יוקרה בכמה
 על החותם ושכל כל־כך, נורא אינו ״שהשד
 מבתי־ להשתחרר יכול — נאמנות הצהרת
ביוון״. הסוהר

כמובן. למוות, עונו שכבר אלה מלבד
 כמעט השבוע בסוף פת־מלך. מלכה

 האיש כי אם לבית־המלכות. הטרור וקרב
 פאטאקום, שר־הפנים ההפיכה, של החזק
 לא קונסטנטין, המלך בחברת להופיע מרבה
 ביריד להכריז ההפיכה מראשי אחד היסס

תפ לא סקנדינביה ארצות אם כי סאלוניקי
 את זאת תנתק יוון את להשמיץ סקנה

עמן. קשריהן
ה שמלכתה במדינה מדהים איום זה היה

ה דניה מלך בת היא אן־מאריה׳ צעירה,
סקנדינבית.

 השנייה שהצהרתו ספק אין דרום־אפריקה,
עובדות. על מבוססת בראון ראפ של

 מאלף יותר בארצות־הברית כרגע קיימים
דו כולם כושיים. אירגוני־מחתרת־והתגוננות

 כולם הלבן, האדם נגד בנשק בשימוש גלים
לכך. הדרושים הכלים את אוגרים

האירגונים: שבין הבולטים
רנג׳רס) (בלקסטון השחורה המיליציה •

 אלפים כשלושת נענה היא שיקאגו: של
 של השחור הגטו על לגמרי שולטת כושים,

ה המיליציה מצויירת השאר, בין שיקאגו.
 מכוניות ובמכשירי־אלחוט. במכוניות שחורה

העי מכוניות־ר,שיטור אחר עוקבות אלו
 ניסיון־ כל על .באלחוט מדווחת רוניות,
 שוטר, מצד בכושי פגיעה כל על הפחדה,

 המוני־ למקום מייד להזעיק ומסוגלות
מפגינים.

 פאט־ (אלרט אזעקה לעת הפאטרול £
ב חצי־מחתרתי. כלל־אמריקאי אירגון רול).
שו ב בולטים כוחותיו גוסט. לו עומד רא
 העגום, העבר בעל וואטס, בגטו ייחוד

שבלוס־אנ׳לס.
 רון מנהיגו, (ארצות־הברית): ד,יו.אם. •

 עם עצמו מזהה פדחתו, את גילח קאטנגה,
 חברי־האירגון כל על כופה האפריקאים,

הסוזאהילי. בשפת עצמם, לבין בינם לדבר,
 הוא יותר מסוכן אירגון ויטקונג. עוד

ה המהפכנית״), הפעולה (״תנועת ה־ר.א.נז.
 ניסתה כלל־אמריקאי, צבאי מרי מארגנת
כו מנהיגים ולהרוג החירות פסל את לפוצץ

 כמה פרובוקאציה. לשם מתונים, שים
בכלא. יושבים מאנשיו

גוארדס) (בלאק השחורים המשמרות •
 פרו־ אירגון האדומים: המישמרות מישקל על

בפילדלפיה. פעיל מחתרתי, סיני,
 המנהיג קרמייקל, שסטוק נודע גם והשבוע

ב־ עכשיו נימצא הגולה, הקיצוני הכושי

סין
אוויר
בריא

העו מלבד ולשווייץ, לטיבט משותף מה
שרשרות־הרים? יש הארצות שבשתי בדה

ה אחד היא אומנם שוויץ, מאוד. מעט
 וטיבט — באירופה ביותר הגבוהים מקומות
 ה־ בשתי בעולם. וגם באסיה גם הגבוהה

ובשתיהן פסגות־ההרים, על ארצות־שלגי־נצח
הרריים. כפרים של אוכלוסייה —

 ש- בעוד אלא הידיעה. בה״א שלום
 יבשת בלב שלום של לסמל הפכה שווייץ

 הפוך: לסמל טיבט הפכה ולוחמת, מסוכסכת
שנכ קטנה, שוחרת־שלום ארץ של סימלה

 סין ואימפריאליסטי: ענק שכן על־ידי בשה
האדומה.

 של ״המלך־הכומר־האלוהי״ הדאלאי־לאמה׳
 בירת לאסה, את לנטוש בזמנו נאלץ טיבט,
 התקדם הסיני האדום שהצבא שעה טיבט,
 שהגיע עד הרכסים, ולאורך העמקים לתוך

להודו ברח בעצמו הוא טיבט־הודו. לגבול
 שיגר ביותר החשובים נאמניו את אך —

 ארץ שזוהי משום — כל קודם לשווייץ.
 משום — שנית הידיעה. בה״א השלום
לריאותיהם. יותר התאים ההרים שאוויר

 חריפה בהתקפה פקין ראדיו יצא השבוע,
 ה־ השודדים של ״הפעילות־האנטי־סינית על

, בשווייץ.״ טיבטיים
 הממומן הטיבטי, למכון התכוון השידור

אח מערביים קרנות ועל־ידי שווייץ על־ידי
 הפליטים 600ב־ רק לא מטפל המכון רים.

 גם, אלא שווייץ, בהרי היושבים הטיבטיים
 בהודו, הגולים הטיבטיים 45ב־ ובעיקר,

 הסינים את מרגיזה למולדתם ושקרבתם
במיוחד

 קובעת לד
הלימודים רמת
בבחינות הצלחתך הבטח

 בהכנה רב נסיון בעלי אקדמאיים מורים בהדרכת למד
ביה״ס. בהוצאת ותקצירים תרגילים ולמוקדמות לבגרות

חדשים קורסים נפתחים ספטמבר מתחילת
5—8 :9—1 והרשמה: פרטים

ו ק י נ כ ט ״ ל ו □ ב
30 שמריהו.לוין 1 חיפה 17 ברנר נ תל״אביג

24 הרצל :נתניה 42 ביאליק :רמת־נן
56 סוקולוב חולץ:

ד מ ל

ת ל ה נ ה
שבונות ח

ן ו כ מ ב

מזורז בוקר קורס *
ג׳ סוג

סודי ערב קורס * י
ג׳ סוג

ם קורס * תקדמי מ ל
ד' סוג

 שנתי דו קורס *
 חשבונות למנהלי

ם מדופלמי
14.9 הפתיחה
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