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ל כ 0 ל 1 ע ר, מ
 אינדונסיה

שודטאניס שני בין
 כשממשלה בעולם הוא נדיר מחזה

 לאסור ומחליטה סודית ישיבה עורכת
 דבר בגידה. באשמת מחבריה אחד את
 : בעולם הצעירה במדינה עתה קרה זה

אינדונסיה.
 האינדונסית מלחמת־השחרור בימי

 יוגי־ של השולטאן צבא־המרד על פיקד
 נאמני- של התווך עמוד ואילו אקארטר״

המע בורניאו של השולטאן היה הולנד
 האינדוגסית הפדרציה הקמת עם רבית.

 את שנהלה הרפובליקה את גם (הכוללת
האו המדינות את וגם מלחמת־השחרור

השול נתמנה בהולנד) שתמכו טונומיות
 ואילו לשר־הבטחון, יוגיאקארטה של טאן

 נתמנה המערבית בורניאו של השולטאן
האח לזה חרה הדבר לשר־בלי־תיק. רק
 הבעיה את לפתור החליט והוא רון

הסכם ערך בחשאי :פשוטה בצורה
שקי ווססרלינג, ״התורכי״ המורד עם
ר.ממ־ כל את בשבי לקחת עצמו על בל

השולטאן
המערבית בורניאו של
לכלא — הממשלה טן

 מיוגיאקאדטה השולטאן את לרצוח שלד״
ה יתמנה בה חדשה׳ ממשלה ולהקים
 לשר- המערבית בורניאו של שולטאן
הבטחון.

הממ ישיבת בטעות. נכשל הקשר
 המועד לפני מה משום נסתיימה שלה

 עם וקשריו נוצח, ווסטרלינג הרגיל.
 הממשלה נתגלו. הבלתי־מרוצה השולטאן

מתח של בארמונו דוקא אותו כלאה
יוגיאקארטה. של השולטאן — רהו

 ״יצא האינדונסית הממשלה לגבי
 תרוץ לה נתנה המהפכה : מתוק״ מעז
 בור־ של ה״אוטונומיה״ את לחסל כדי
 ששמרו המחוזות ושאר המערבית ניאו
 הפדרציה. במסגרת מסוימת עצמאות על

 אנדי הקפטן של המרד גם שנכשל אחרי
״עצ חוסלה במאקאסאר עזיז עבדול
 והממשלה האיים רחבי בכל זו מאות״

סמכו כל את לידיה קיבלה המרכזית
השלטון. יות

רצח
דוראד 55.000 תמורת

 (בת ילדיו ושני אשתו גראנם, ג׳ון
ל היוצאת כמשפחה נראו )5 ובן 6

למ מזוודותיהם את נשאו הם חופשה.
 של בשדה־התעופה להם שחיכה טוס

ו מאשתו ג׳ון נפרד שם לוס־אנג׳לם,
 היום, למחרת אחריה שיטוס לה הודיע
שהמ לפני עסקים. כמד, שיסיים אחרי
 מידי המזוודות אחת נשמטה המטוס ריא
באש. התלקח והמטוס — סבל

 עובדי עם הנמנה שג׳ון, התברר
 שם — התעופה חברת של המעבדה
 למועד מכוונת פצצת־שעון זו במזוודה

וילדיו) אשתו (ובו המטוס ימצא בו

גראנט ג׳ון הרוצח
פצצה — למשפחה שי

 כמה עוד נתבררו משנאסר באויר.
 לשאת הבטיח הוא :מענינים פרטים
 החברה, של המארחות אחת את לאשה

 בסכום מזונות חייב היה שעה ובאותה
 לו שילדה לאשה דולאר אלף של
 הרצח את תיכנן הוא בלתי־חוקי. בן

 בםך הביטוח דמי את לגבות כדי
 לשאת כלל חשב לא אך דולאר, 55.000
 מתחתי ״רק היפה. המארחת את לאשה
למשטרה. הודיע אותה״

פרם
 מדינת של הממלכתית התערוכה

לש הבטיחה בארצות־הברית טכסאס
 איש לכל דולאר 50.000 של פרם לם
באוק 1ה־ עד לה שיביאו אנשים או

בכו שמקורה מעופפת ״צלחת טובר
אחר״. כב

יחזור? אייזנהואר
 ״באופן קמו ארצוודהברית רחבי בכל

התפ כי הדורשות אגודות ספונטאני״
 משתי (הריאקציונית חרפובליקאית לגה

 תציג ׳הגדולות) האמריקאיות המפלגות
 לבחירות כמועסדה אייזנהואר הגנרל את

 לחקר גאלופ מכון לנשיאות. הבאות
 הבוחרים בין 'משאל ערך הקהל דעת
שבב במקרה יבחרו במי לגלות כדי

 מול מרומאן יעמוד הבאות חירות
 אייזנ־ בעד 60/״ס : התוצאות א״זנהואר.

 אינם 90/0 מרומאן, בעד 317,־ הואי,
יודעים.

העולם אזרח
 ,1 מס׳ העולם אזרח דייויס, גארי
הא הפספורט את 1948 בשנת שקרע

 בפאריס, מאז והתגורר שלו מריקאי
 צרפתית׳ בויזה לארצות־הברית חזר
 ההו־ הרקדנית את לאשה לשאת כדי

 ניהל שאיתר, פיטרם, אודרי ליבודית
הני בשעת במכתבים. רומאן רב זמן

 ל־ עולמו השקפת את הסביר שואין
 מצד לסירוב שגרם דבר האורחים, 500

 הצעיר הזוג הטקס. את לבצע הכומר
 במלון הערב את יחדו לבלות יצא

 בפני היום למחרת והתחתן מפואר,
שופט.

ופצצות פיסטוקים
 בשנה הקציבה ארצות־הברית ממשלת

 דולאר ו2.500.000 של סכום השוטפת
 גדול וסכום מעופפות פצצות ליצור

 — דולאר 34.415.608 — שלושה פי
הבטנים. מחירי ליצוב

655 מם׳ תזה״, ,העולם4


