
בעולם
ביאפרה

 הרוזן
יוזן מגית

 ערים ובעשרות בתל־אביב, הפגינו הם
ל שנתיים במלאת — לעולם מסביב אחרות
שיחרורה. ולמלחמת ביאפרה עצמאות הכרזת

 רגיל יום זה היה עצמה בביאפרה אולם
 לפתע שהעלתה מלחמה — מלחמה של

בינלאומי. גיבור
שוודי. אם כי אפריקאי, לא ביאפרי, לא

 פון־ גוסטאב קרל הרוזן .59 כן אזרח
ו בינלאומי, גיבור לכן קודם גם היה רוזן

שוודיה. של 1 מס׳ הטייס
 לצד גבה־הקומה האוויראי התייצב חייו כל

אתיו את האיטלקים תקפו כאשר החלשים.
 24ה־ בן הטייס מיהר שנה, 35 לפני פיה׳

 פלשו כאשר חסרת־הישע. אתיופיה לעזרת
נמ שנים, חמש כעבור לפינלנד, הסובייטים

הפולש. נגד מטוסו את הטיס שם, הרוזן צא
 יום־הולדתו את חגג האציל, הזדקן מאז

מיס חברת־תעופד, של ראשי כטייס 59ד,־

פון־רוזן טיים
— בערה חמתו

לוחמי־גרילה. נגד לפעולה
 בדרום־אירופה, דמיונית חברה באמצעות

 רוזן הזמין תיבת־דואר, אלא לה היה שלא
 בלתי־ משוודיה נשלחו הם מטוסים. חמישה

 ב־ הובאו בצרפת, בנשק צויידו חמושים,
 ביאפרה, של השכנה לגאבון, מטוסי־תובלה

 על־ שגוייסו שוודים, שלושה שם. הורכבו
 אומנו ביאפריים, טייסים וכמה רוזן, ידי

 של הבלתי־כבוש שבשטח שעה בהפעלתם,
מוסווים. מסלולים הוכשרו ביאפרה

המהלו ירדה אחד בהיר ביום יום. כל
 רוזן הניגרי. הנמל פורט־הארקור, על מה
 הביאפ־ הטייסים אחד הפר בדרך בראש. סס

 את הזהיר ובכך שתיקת־הרדיו, את ריים
 נגד־מסוסית, באש פתחו הם האוייב. חיילי

 של ההדף בכוח המטוסים את הפכה שכמעט
הש התותחים, את שיתק רוזן אך פגזיהם.

מיגים. שני מיד
 ניגריה לשטח מטוסיו ס ברא רוזן חזר מאז

 ריכוזי־צבא שדות־תעופה, הפציץ יום, בכל
ומיתקני־נפט.

 את ישנה לא שזה יודעים הצדדים שני
 את לביאפרה החזיר זה אבל מאזן־הכוחות.

 הנחיל וזה חסרת־מגן, היא אין כי ההרגשה
 רחוקה, המלחמה כי הידיעה את לניגריה
בנצחונה• מלהסתיים רחוקה

ארצות־הברית
 האמבורגד

דס שותת
ל ומסר ניכסון הנשיא עמד הלבן בבית

ה את שנפלו חיילים שני של משפחותיהם
 עיטור- ארצו: של ביותר הגבוה עיטור

הכבוד.
בשגרי משם, מטרים מאות כמה במרחק

 טכס נתקיים (הדרומית), ויאט־נאם של רות
לשג החזירה ראנסום לואיזה הגברת אחר.
 לה, שנשלח הוויאט־נאמי העיטור את ריר

נהרג. הסגן שבנה אחרי
 לי יש אשר ״כל השכולה: האם הכריזה

 אשר, ממשלה למען מת בני כי הוא לומר
 הוויאט־נאמי העם אין קראתי, אשר כל לפי

ש בעובדה טראגית אירוניה יש בה. רוצה
ה מישסר בשלטון להחזיק כדי מת בני

החופש.״ את הורס
 ראנסום הגברת הגנרלים. נגד טד
 מחוף אמריקה את המציף מצב־רוח ביטאה

נהר־ ביומו יום מדי כי ההרגשה חוף: אל

ה״מיניקון"
להשחית׳ —

 מיט־ בהטיסו במיקרה, הגיע לביאפרה חרית.
כאזרח. בא רוזן הנצורה. לארץ עני־סעד

 ב־ אנטי־ביאפרי רוזן היה רגע אותו עד
 אך הילדים, רעב על שמע הוא מיקצת.

 מנהיג בכך שם שא בעולם, רבים כמו סבר,
 ל־ הטיסה אוג׳וקבו. אלוף־מישנה ביאפרה,
 הדובים■ ככל ג׳וב בשבילו היתר, ביאפרה

 ד,מיפ־ בא ואז אגרוף. עם פרימוסים
 התרשם השחור, האלוף עם ניפגש רוזן נה.

 ראה הוא והגאה. האמיצה מעמדתו עמוקות
 והאחיות הרופאים החולים, הילדים, אלפי את

 שמטו־ ,הניגרי חיל־האוויר בהפצצות שנהרגו
 הפציצו המצריים וטייסיו הסובייטיים סיו
 חמתו ובתי־ספר. בתי־חולים אבחנה ללא

 מתרגז, רוזן כמו כשאיש להשחית. בו בערה
להיזהר. למעוררי־רוגזו כדאי

 מכתבים שלח לא מאמרים, כתב לא רוזן
 בשקט חזר הוא מגביות. ערך לא למערכת,

 שם בדרום־שוודיה. מאלמו, מולדתו, לעיר
 מייצר זה סניף סאאב. חברת של סניף יש

 כוחות־ 100 בעלי נזיניקון, בשם מטוסי־ננס
 אלד, פרימוסים אולם פייפזי. של בגודל סוס,

נעודו הם מאוד. גדול בכוח־מחץ מצויירים

ותכלית. מטרה כל ללא אמריקאים גים
נכ בו עקוב־מדם, קרב הסאה את הגדיש

 הסתערויות־נפל, וכמה כמה אחרי בשה,
 ה׳ ״גיבעת צורתה, בגלל שנקראה, גיבער,

 את שאל הממוצע האמריקאי האמבורגר״.
 ולהקריב גבעות לכבוש מה ״לשם עצמו:
 לייד יושבים כבר כשאנחנו חיילים, מאות

אבודה?״ שהמלחמה וברור משא־ומתן שולחן
 שאפילו כך, כדי עד נפוצה זו הרגשה

ע להתלבש התחילו ממולחים פוליטיקאים
 המועמד קנדי, (״טד״) אדוארד הסנטור ליה.
 ומסר קם לנשיאות, קנדי משפחת של הבא

 ההתקפה את גינה בה סנסציונית, הכרזה
האמ הצבא כי ותבע גבעת־ההאמבורגר על

למיגננה. יעבור ריקאי
 אמריקאי גנראל כך על הגיב (״שטויות!״

 חיים יותר מאבדים ״במגיננה בוויאט־נאם,
במיתקפה!״) מאשר
 הנשיא של ירח־הדבש ברור: אחד דבר
 רוצה העם נגמר. ויאט־נאם בשאלת ניכסון

 הוויאט־קונג ושליחי — במהירות בשלום,
 שמצב־רוח עד הפיתדון את משהים בפאריס

לשיאו. יגיע זה
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52304 טל. , 14 בן־יהודה רח׳ , תל־אביב

720807 טל. ,7 הרוא״ה רח׳ רמת־גן:

המטבח״ ל״מלכת סגנית —קיבוץ חברת
 השני במקום זכתה מרדכי, נאות קיבוץ חברת לבני, עליזה

 יעקב למר כסגנית ונבחרה 1969 המטבח מלכת בתחרות
 המטבח״. ״מלכת בתאר שזכה לישנסקי

 הגמר לשלב מגיעה קיבוץ שחברת הראשונה הפעם זו
 הגב׳ זכתה כשנתיים לפני המטבח״. ״מלכת בתחרות

 שנערכה קיבוצית בישול בתחרות ראשון במקום לבני עליזה
 לבני הגברת אין שבמשקה הוא המעניין השחר. באילת
 הבישול אמנות את בחינוך. דווקא ועוסקת במטבח עובדת

וידידיה. המשפחה בני להנאת בחדרה מטפחת היא שלה

 מטעמיה מכינה לבני, עליזה הגב׳ למעלה: בתמונה
״אמקור״. בישול תנור על


