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בעולם
הברית ארצזת

 נשיא
7 בטעות

 בפצצה שהשתמש האיש מרומאן, הארי
ה הקרה המלחמה את ושהמציא האטומית
 סגן־נשיא היה הוא בטעות: נבחר עולמית,

 לכהן רוזוולט על־ידי שנבחר בלתי־חשוב,
 וכטמת — מפלגתיים שיקולים מתוך בצידו,
העולם. מצב את שינה רוזוולט, הנשיא

 את שהכניס האיש שגם הסתבר, השבוע
 מאז ביותר הביש למצב ארצות־הברית

 — הארבור פירל על היפאנים מיתקפת
במיקרה. נבחר

 חשדו רבים ונידח. קטן פוליטיקאי
 אמריקאי: כנשיא לכהן ראוי אינו שג׳ונסון

 היד, חסר־טובלנות, צר־מוחין, קרתני, הוא
 המדינית וגישתו לנשיא, שהפך לפני גזעני
 טכסאס: ממדינת קטן פוליטיקאי של זו היא

באמת. שהוא מה — הנידחת
 המוכשר הפוליטיקאי גם היה ג׳ונסון אבל
 — לסנאט חבריו על לחצים להפעיל ביותר
השלטון. של מבצעת זרוע שכזה, ובתור

 ללחצי להיענות נאלץ קנדי היה כך משום
 הדמוקר־ המפלגה של הביורוקראטי המנגנון

ה ג׳ונסון על־ידי בעקיפין שהופעל אטית,
כסגן־נשיא. היבחרו את להבטיח כדי שאפתן,

 ש־ עצמו את קנדי הישלה אף־על־פי־כן,
 יקבל לא ״הוא עימו: יחד ייבחר לא ג׳ונסון

ל ובקיצור בתוקף אמר התפקיד!״ את
1960 ביוני 14ב־ לינקולן, אבלין מזכירתו,

 לינדון של מועמדותו על לו כשנודע —
טעה. הוא סגן־נשיא. לתפקיד ג׳ונסון
 הגילוי, ג׳ונסון!״ יהיה לא ״זה
 אור שראה מזכירת־קנדי, של בסיפרה הכלול

 של שבהתקפותיה הקל אלא אינו השבוע,
החדש. הבום על המזכירה

 הממלכתי מתפקידה שפרשה אבלין, כי
 יותר הרבה טוענת קנדי, של הירצחו עם

מזה:
שב לדאלאס קנדי ג׳ון של נסיעתו ערב
 יהיה מי אותו שאלה היא טכסאם מדינת
 סגן־נשיא לו לשמש כדי יבחר בו האיש

הבאות. בבחירות
קארוליי־ מדינת מושל סנפורד, טרי •אולי

 ״אבל היסום, ללא קנדי ענה הצפונית,״ נד,
ג׳ונסון.״ יהיה לא זה — מיקרה בכל

 ל- הנשיא נסע מכן לאחר ספורים ימים
ונרצח. — טכסאס

 ארצות־ נשיא לתפקיד ג׳ונסון ניכנס כך
בטעות. ולהיסטוריה. הברית,

 ארוכה ששורה פלא כל כך משום אין
ה קיברו על צימחו והאשמות אגדות של

ל קשר על דובר הנרצח. הנשיא של רענן
נכ ואף האף־בי־איי ביוזמת קנדי, את רצוח
ה על דומות האשמות המטילה יצירה תבה
עצמו.* ג׳ונסון נשיא
העובדות: מן מוריד ולא מעלה שלא מה

 הגרועה גורל את קבע היסטורי הגיון לא
 אלא — הזמנים בכל אמריקה שבמלחמות

העיוור. המיקרה

בריטניה
חוז 40  א

רצח
 מופרעים או גפיים חסרי נכים, ילדים 62

ש הפיצויים מן אחוז 40 יקבלו בשיכלם,
 התכשיר מייצרני תובעים וקרוביהם הוריהם

 לאמהותיהם שהוזרק תכשיר — תאלידומיד
 ה־ ״מיפלצות ללידה וגרם ההריון, בזמן

.1961ל־ 1958 השנים בין תאלידומיד״,
 אחוז!״ 40 לנו ומשלמים — רצח ״זהו
ה על כששמעה אחת, בריטית אם אמרה
 דיסמיל־ החברה פרקליטי בין שנחתם הסכם

 הפרקליטים לבין ביוקימיקלס, קונזפני ריס
התאלידומיד״. ״הורי כל את המייצגים
 נשיא הינקליף, ג׳ורג׳ סר השופט הסביר

 ״משפט ההסכם: את שהשיג בית־המשפט
ה רבות. שנים הכי, בלאו נמשך, היה כזה

 בית־הלור־ בפני ודאי, מערער, היה מפסיד
דים.

להורים כלשהו רווח מבטיחה ״הפשרה
 ההוצאות. כל את משלמים והנתבעים —

 — קשות בעיות שתי זאת בכל וקיימות
 כאלה. במיקרים החוק אומר מה אחת:

לאמיתן.״ העובדות הן מה שנייה:
 את בוודאי׳ יספקו, לא פיצויים אחוז 40

מיפלצות והולידו שילדו ההורים ריגשות

 הטראג־ על פארודיה מק־ברד, המחזה *
 ג׳ונסון, מואשם בו מקבת, השייקספירית דיר.

מו זה מחזה הנשיא. רצח בתיכנון ישירות,
ובריטניה* ארצות־הברית ברחבי צג

 לנשים מסוכן תכשיר ששיווקה חברה בגלל
הרות.*

 משפט עתה מתנהל שבגרמניה עוד מה
 ממצאי־ נגד להריגה, אחריות על פלילי,
שה גרונטל חברת — הגרמניים מכשיר

 התאלידו־ את לייצר הבריטית לחברה תירה
בשמה. מיד

בוליביה
ש ירח־דג

בשנת
ו 997
ל שנידון הצרפתי העיתונאי דבריי, רז׳י
 כוחות־הגרילד. עם שיחוף־פעולה על מאסר

 ב־ רק ישתחרר המנוח, גווארה צ׳ה של
עונשו. כל את ירצה אם — 1997

ש אשה, השבוע נמצאה אף־על־פי־כן
 הכלוא למורד להינשא שמח בלב הסכימה

העיר. של מועדון־ו־,קצינים פעם שהיה במה
 נישאו דבריי, ז׳אנין אמו, בנוכחות וכך,

 הצעירה ובת־ונצואלה הצרפתי טוב במזל
 משכבר חברתו — בורגוס אליזבת )24(

רדי. של הימים
ץ. של מ״0 152 ל ל ״כשנכנסתי מ

 סיפרה פר״״ לפצות היה יכול לא הוא חדרו,
 און שהעבירו לידידים, אליזבת אחר־כך
לעיתוןות. דבריה

 אחר, נידון עם שח־מת ושיחק ישב ״הוא
בוסטום. רוברטו סירו הארגנטיני

 ומכנסי־עבודה כהה סוודר לבש ״הוא
 וזעק: קדימה רץ הסתכל. קם. כחולים.

,אליזבת.׳
התחבקנו.״ סוף־סוף, ״אז,

 — מאד קטנה נערה היא דבריי אליזבת
 הכל. בסך בלתי־רגיל, מרץ של סנטימטר 152

 של אלו את תואמות החברתיות והשקפותיה
בעלה.
 כמה לפני בפאריס, אותו הכירה היא
 והשתכנעה בקובה, עימו יחד בילתה שנים.

 הלטינית אמריקה תקוות הם קאסטרו שאנשי
 או הרוסיים הקומוניסטים מן להבדיל —

 ולכותות־הגרילה לקובאים העוזרים הסיניים,
 שיקולים מתוך הלטינית אמריקה ברחבי

בלבד. אנטי־אמריקאיים
 היה בפרטיו, הבלתי־ידוע ביניהם, הקשר

 המאה,״ של ביותר היפים הרומאנים ״אחד
הצרפתיים. מחבריו אחד לדברי

 הבולי־ הגנראלים כת שאף יפה, כל־כך
צר ממשלת לבקשת החודש נענתה באים
 תרזה העלמה של כניסתה את התירה פת,
 המיסמכים כשבידיה לבית־הכלא, למנקור דה

 אלי- של האזרחיים נשואיהם את המאפשרים
ורדי. זבת

 בוסטוס: לתא, חברו הטקס, י1אח אמר,
תח לא ממשלתי וקומוניסט. ארגנטיני ״אני
 גם־ נשוי ואני אחר. נגד מעולם אותי ליף
חוד שבעה מזה אותי ראתה לא אשתי כן:

שים.
סיכויים לפחות יש היקר, רדי לך, ״אבל

ריכקודן מזכירה
לא!״ ״ג׳תסון?

השי אחריס: לחולים בהכרח לא אך *
 של רבים מיקרים על הקל בתאלידומיד מוש

המער בעולם ההיסטריה אך ק— מחלות־רוח
 מנעה מיפלצות־התאלידומיד, לידת לאחי בי,
כלל. בדרך בתכשיר, השימוש את

1591 הזה העולם


