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בעולם
)8 מעמוד (המשך
 קיימת שם בבריטניה׳ גם כך. על השפעה

 המועמדים נבחרים אישיות, בחירות שיטת
עסקנים. של וחשאיות קטנות קבוצות על־ידי

יוצ בארצות־הברית המוקדמות הבחירות
אמ דמוקרטי. יותר לגמרי, שונה מצב רות

נער כי׳־הן מלא, באופן קובעות הן אין נם
 להן יש אולם המדינות. מן בחלק רק כות

 לעסקני־ מוכיחות הן כן — עצומה השפעה
לא. ולמי — לנצח הסיכוי למי המפלגות

שהצליח המרד
 אחדות, שנים מזה ידוע, היה אורגון כלא
 אחת פרצה השבוע השחור.״ ״הבור בתור

 שהשיגו בעולם המועטות ממרידות־הכלא
האסירים־המורדים. של תביעותיהם כל את

 החזיקו זה בפרק־זמן יומיים. נמשכה היא
 מורתם כולל בני־ערובה, 55 המתמרדים 700

 מדינת שילטונות כשנכנעו לצרפתית. הצעירה
 55ה־ בין היה לא — לדרישותיהם אורגון

אחד. נפגע או פצוע אף
 סבל אורגון כלא התאבדו. ארבעה

 אמריקאים בבתי־סוהר הרגילים הפגעים מן
אסי של שרירותית כליאה אכזריות, נדחים:

הזנחה. בתאי־בידוד, רים
 לאחרונה. התאבדו האסירים מבין ארבעה

בכפם. עוול לא על בתאי־בידוד ישבו רבים
 האסירים, דוברי דרשו המרידה, כשפרצה

 את ״השחרחר״, המכונה ואחד בארטום לני
הזקן. גלאדן קלארנס המנהל, של התפטרותו

 האסכולה מן לאיש נחשב ,73 בן גלאדן,
ה לסוהריו חופשית יד נתן הוא הישנה.

המתקדם. הסגל בדרישות התחשב לא אכזריים,
 ומושל גלאדן, פוטר המרד מן כתוצאה

 המשא־ לתאי־הבידוד. קץ לשים הבטיח אורגון
 רמקולים באמצעות ממרחק, התנהל ומתן

לעיתונ הפרוע, ״השחרחר״ אמר חשמליים.
 וההרוסה השרופה בחצר אותו שריאיינו אים
ל וברצון בשקט חוזרים ״אנו הכלא: של

רצינו.״ אשר כל השגנו תאים.
בנזקים. דולאר מיליון ששה המרד: מחיר

בוליביה
ת פך ה ציה מ ר א מו

 כדברי בשעת־קרב, מת לא גווארה צ׳ה
בשבי. נרצח הוא בוליביה. שלטונות

 שכוחות־הגרילה אחרי צ׳ה, כשניתפם
 סדירים, וקצינים חיילים 50כ־ הרגו שלו
 הקובאי למהפכן מלאי-שינאה שובייו היו

בבוליביה. איש־גרילה שהפך
 לענות סירב שצ׳ה ולמרות אף־על־פי־כן,

 על־ידי בהיגרס שנשבה לאחר לחוקריו
 אף הוגן. אליו היחס היה אנשי־קומאנדו,

״מהפכן״. קצרות ענה למקצועו, כשנשאל
 החטיבה ממטה סיניך, אנדרום הגנראל

 עם באלחוט התקשר השמינית, הבוליבאית
לעשות. מה ושאל בוליביה, בירת לה־פאס,

 התשובה. היתד, חי,״ אותו ״לשמור
היה זה כערים!" עורף היה ״לא

איפל מגדל ליד פרופזופאפה
ביער בודד

 השתנה למחרת, האחרון. באוקטובר 9ב־
 הגנראל השמינית, החטיבה מפקד הכל.

 בהליקופטר. למקום הגיע סנטנו, הואקין
אמ סי־אי־איי אנשי שני להיגדאס טסו איתו

ספר כינויים תחת שהסתתרו — ריקאיים
וגארסיה. גונסאלם דיים:

 בחופשיות. מוארה צ׳ה דיבר איתם דווקא
 היו מה פעל, כיצד ל״גונסאלם״ סיפר הוא

 שר־ עדיין שהיה שעה ׳מניעי־החלטותיו,
 גרם ומה — בקובה קאסטרו של התעשייה
 בבוליביה. שלו כוחות־הגרילה לתבוסת

הודה בערי*״ עורף לנו היה ״לא

״השחרחר״
בתאים בודדים

 אחרי בהרים, מבודדים ״והיינו בפשטות,
שם.״ שלנו בסיס־הפשיטות את שתפסתם
 שדיברו, שעה גבר!" מת ״בף

 באיש- יירו הבוליבאים קצר: צרור נשמע
 של סמוך בחדר ששכן ופצוע שבוי גרילה

 צ׳ה בכלא. לשניהם שישמש בית־הספר
לדבר. המשיך ואחר — ראש הרכין גווארה

 השני הסי־אי־איי איש לחדר ניכנסו אז
סואן. מאריו הבוליבאי והסמל

 עטוף שכב, עליה האלונקה מן קם גווארה
 גבר,״ מת איך תראו ״עכשיו בשמיכה.

ארצה. צנח והוא נשמעו יריות ארבע אמר.
 לירחון נימסר צ׳ה של מותו על הדו״ח

 באר־ המופיע ראנזפרטס, הקאתולי־מתקדם
 של עבודת־מחקר פדי הוא צות־הברית.
 שנסעה דיי, מישל הצרפתית, העיתונאית

במיוחד. לבוליביה
 ארצוודהברית למדיניות המתנגד הירחון,

 את פירסם ובדרום־אמריקה, בוויאט־נאם
השבוע. במלוא* ריי של דבריה

צרפת
ממוגמאדטד האליל

 אבל שמע. אחד כל דוגמניות־עירום על
 דוגמן- פרוטופאפה, פראנק את מכיר מי

מונמארטר? של העירום
 לראווה חשוף עצמו מציג אינו פראנק

 דוגמן־צילום, הוא תלמידי־אמנות. בפני
 כת־ במיטב מופיעות העירומות ותמונותיו

 למודעות־ כעיטורים הצרפתיים, בי־העת
ובגדי־ים. תחתונים
 שהגרו יוונים של בנם 23ה־ בן הגבר
 ליום־צילומים. ל״י 350 מקבל לצרפת,

 כי ענקיות: גלי־קונים מעוררות ומודעותיו
 עיקר הן שהנשים מוכיחה, הסטאטיסטיקה

 80ו־ בעליהן. עבור — בגדי־הגברים קונות
נשים. הן — למודעות הנענים מן אחוז

 חייב הוא קלה: אינה מלאכתו אבל
 ביער איש כשאין בבוקר, השבם להצטלם

 היה אחרת כי מיגדל־אייפל, ליד או בולון
 פאריס ובשעת־בוקר מהומות־רחוב. מעורר

בחורף. בייחוד מאוד־מאוד, קרה עיר היא
 ואב נשוי פרוטופאפה, פראנק אומר

 כששואלים — מאשתו בגיפרד הגר לילד,
 עירום להופיע מתבייש אינו אם אותו

בעיתוני־העולם:
 מילו של והוונוס דיסריך מארלן יש? ״מה
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