בעולם
)המשן מעמוד (7

יום אחד חברו יחד הקצינים הזוטרים —
והתקשרו בסוד ,ובאמצעות האלחוט ,עם
מטה חיל־הים .התוצאה :סילוק הקברניט.
מ רי ד ה ? כ ן ! ״האם אתה סבור שהיה
מרד ,הלכה למעשה ,ילל סיפון הזזאטזי״
נשאל ארנהייטר ,בעת ישיבת־הוועדה.
״כן!״ ענה בפסקנות.
היושב־ראש של הוועדה ,חבר בית־הנבח־
רים היהודי ג׳וזף וזניק מניו־יורק ,לא
יצטרך רק לקבוע מי צודק; הוא יצטרך
לדון גם בפרשתו של קברניט שני ,הקבר
ניט ריצ׳ארד אלכסנדר ,שהוצא לגימלאות
לאחר שמחה בפני שר־חיל־הים האמריקאי
על השעייתו של קברניט וואנם.
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שמן א ק ס ט ר ה  .ס
סבון היופי ״אוליביה"
מ ש ח ת שיניים ״דנטו פלואור״
שמפו וספריי ״רויאל״
תכשירי ני קוי ״בזק"
שבבי סבון ל כ בי ס ה ״ספציאל"
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חיילים חזו במצעד
בטלויזיה ״אמקור׳
לחיילים שנמצאו באיזור ת״א או שבילו חופשה בה ביום העצמאות
ניתנה האפשרות לחזות במצעד באולמי ״בית החייל" בת״א.
חברת ״אמקור״ העמידה את הציוד הדרוש לשם כך ומאות חיילים ניצלו
הזדמנות זו.
גם עבור ארגונים אחרים שפנו ל״אמקור״ באותה משאלה ,בוצע
השידור מעל מסך מקלטי ״אמקור״ כגון :במשרדי ויצ״ו בת״א ,באולם
עירית נם־ציונה ,על מסך קולנוע ״רמה״ ברמת־גן ובמקומות אחרים
בארץ.

מאתיים אלף איש היו צריכים למות ב־
חבל־ארץ בלתי־ידוע כימעט ,בטרם ישתכנע
העולם כי ביאפרה זכאית להתקיים בלב
אפריקה כמו ישראל בלב המרחב.
מאתיים אלף בני־ביאפרה — שהופצצו
על־ידי מטוסי־ניגריה ונשחטו על־ידי חיילי
מדינת־הרוב המוסלמית ,בת  45מיליון
התושבים ,שממנה פרש חבל־ביאפרה ,בן
 14מיליון בני שבט־איבו ,שהם גם נוצרים
וגם בעלי תרבות גפרדת לחלוטין.
נו צ רי ם מו ל מו ס ל מי ם .השבוע זבה
הענק המחייך ,הקפיטן אוג׳ובקו ,מנהיג
ביאפרה ,בניצחון מדיני ,החשוב מכל ניצחון
צבאי :בלונדון החלו ,אחרי דחיות וסכסוכים
בלתי־ספורים ,שיחות־השלום — או לפחות
הפסקת־האש — בין ביאפרה לניגריה.
ראש־השבט הניגרי אנתוני אינאהורו ,נציב
שירותי־ד,הסברה ,ייצג את ניגריה .סר
לואים מבאניפו ,שופט ראשי של ביאפרה,
ייצג את ״מדינת־ישראל של אפריקה,״ כפי
שקוראים לחבל.
בני שבט־איבו ,כמו היהודים ,מצטיינים
בחריצותם ,השתלטו על האומנויות ,המלאכה
הזעירה והחינוך — ואף קיבלו על עצמם
את הדת הקאתולית ,בבוא המיסיונרים ה
לבנים — דבר שאיפשר להם לזכות^יבחינוך.
עובדה זו הזעימה את רוב בני־ניגריה,
המפגרים יותר ,שהם מוסלמים בדתם וב
חינוכם — בגלל ההשפעה הערבית הכבדה.
הם שחטו המוני בני־איבו ,גרמו למצב בי
לא היה לחבל ברירה אלא להתמרד ולפרוש.
מכד! ע ם .שיחות־לונדון התנהלו ,ה
שבוע ,בסודיות גמורה .כי רוב בני ניגריה,
ובייחוד בני־ביאפרה ,חושדים באנגלים,
מאשימים אותם בהתערבות במלחמד״ בני־
ביאפרה מרוגזים במיוחד על אספקת־נשק
בריטית לממשלת לאגוס.
רק הזמן יכול להגיד אם השיחות יביאו
לקיצה של שחיטה הדדית מחרידה — או
יהוו אך הפסקה קלה במלחמה המאיימת
להיפך לטבח־עם ממש.

ויאט־נאם
המנצח ה מזו קן
״הוא נראה כמו סאנטה קלאוס רעב!״
״הוא שטן בדמות אדם!״
״הוא גאון צבאי ורודן פוליטי!״
אלה הן רק כמה מן ההגדרות בהן זכה
הו־צ׳י־מין נשיא צפון ויאט־נאם ואדריכל
הניצחון של הוויאט־קונג נגד האמריקאים,
מפי יריביו .אבל למעשה ,אין איש יודע
מיהו בדיוק הו־צ׳י־מין.
מהפכן סיני לאומי .מעטים מאוד,
למשל ,יודעים שבכלל לא התחיל את ה־
קאריירה שלו כקומוניסט :בגיל  ,25לאחר
שעלה לצרפת ממחוז נגה־אן שבמדינת אנאם
)כיום ויאט־נאם הצפונית( ,הצטרף הו ל
מפלגה הסוציאליסטית הצרפתית.
רק ב־ ,1921לאחר פילוג במפלגה זו ,הוא
הפך קומוניסט — בגיל .31
שלוש שנים לאחר מכן התחיל הו את
חייו כמהפכן מיקצועי .הוא נסע למוסקבה
ומשם לסין — שם השתתף ,בשנות — 1925
 ,1927במהפכה הסינית הלאומית .ב־1930
חזר לארצו וייסד את המפלגה הקומוניסטית.
ב־ , 1941תחת הכיבוש היפאני ובשיתופם
של השליטים ,הוא ייסד את תנועת הווים־מין
וב־ 1945הקים את הרפובליקה העממית של
ויאט־נאם ,כשהוא השליט העיקרי בה.
ב־ 2במארס  1946הוא חתם על הסכם עם
הצרפתים ,שגורשו מן הארץ בימי הכיבוש
היפאני .אבל צרפת לא קיימה את ההסכם,
והוא פתח במאבק מחודש נגד הצרפתים ש
נמשך עד .1954

חייל ביאפדי נושא פגזים
בנזדינת־ישראל

של

אפריקה —

חיילים כיאפרים נוטשים פצועיהם
— שואה בצבע ■שחור
חזית עממית ,לא מפלגה .אז חתמו
הצרפתים והצפון־וויאט־נאמים על הסכם־
שלום — בעיקבות מפלת דיין־ביין־פו.
מאוחר יותר הפך את מפלגתו הקומוניסטית
ל״חזית עממית,״ תחת השם המחודש ״מפל
גת העמלים של ויאט־נאם״ .היתד ,זו ה
מפלגה שביצעה את המהפכה המתמשכת,
נגד הצרפתים ,ממשלת סייגון והאמריקאים,
אשר הביאה להו־צ׳י־מין מעמד של מנצח,
בשיחות שהתחילו השבוע בין ארצות־הברית
לבין נציגיו של הזקן הלוחם.

מכל העולם
גז מדמיע ולבבו ת
בשבוע בו התחילו שיחות־שלום בץ האנוי
לוואשינגטון בפאריס ,ובו ציפה כל העולם
בחרדה לראות אם ברית־המועצות תאפשר
לצ׳כוסלובקיה ליהפך למדינה חופשית יותר
או תתערב כמו בהונגריה — גם זה קרה:
• מאדווארדם ,ארצוודהברית ,יצאה
שיירה ראשונה של  100כושים עניים ,ש
הצטרפו לזרם ״מיצעד העניים״ העולה על
וואשינגטון ,לתבוע צדק לשחורים .בראש
המאה נסעה עגלת־פרדות.
• כוואשינגטון ,ארצות־הברית ,ה
זהיר הרופא הראשי של צבא־ארצות־הברית,
כי פטיש ,אקדח־הספריי הכימי המשתק מפגי
נים ומורדים — ובו משתמשת גם משטרת־
ישראל — עשוי לגרום לנזק בר־קיימא ללב
האדם ,למערכת־עצביו ואף לשפיעות־דעתי.
 0מווינה ,אוסטריה ,הודיע אריד ,בן־
אוליבר שהוא אסטרונאוט יהודי־אמריקאי ו
מועמד לטיסה לירח ,גרם לזעם העיתונות,
כשסירב לקבל את כתבי־העיתונות המפורס
מים בלבד ,ברח כשביררו העתונאים הפחות■
מיוחסים שהוא רמאי.
העולם הזה 1602

