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העיקריים סניפינו רשימת
ם אכי ד־־ :ת

 114 דיזנגוף
 13 בן־יהודה
 51 בן־יו־ןודה
 127 בן־יהודר.

 98 הירקון
 61 "פינסקר
 43 גאולה
 53 נחמני
א׳31 בלפור

 12 מרמורק
 188 אבן־גבירול

 הפרחי, אשתורי
 יד־אליהו ׳22 לה־גרדיה

צ.ה.ל. נוד׳ ,16 האלוף
תל־אגים: סביכת

 112 מודיעין — רמת־גן
 59 שינקין — גבעתיים

 20 הנגבה — רנזבס גבעת
 34 יונתן — צהלה

מסחרי שוק — יוסף הדר
:החוח אזור

 20 מוהליבר — פתח־תקוה
 192 הרצל — רחובות

 12 רוטשילד — ראשון־לציון
 20 עקיבא — בני־ברק

 12 הרצל — נתניה
 43 סוקולוב — הרצליה

 86 אחוזה — רעננה
 הדואר ע״י פלטרין בנין — חדרה
אג״ד תחנת ליד — חנה פרדס

 29969 טל.
 26605 ״
27536 ״

52159 ״*

53436 ״

33536 ״

33984 טל.

 91־1442 טל.
95־1591 ״

בע״מ

67509 טל. 20 הרצליה — הדר
69764 ״ 20 הנביאים — הדר

 84777 חדש טל. 129 הנשיא שד׳ — הר־הכונזל
18 יזרעאל — בת־גלים

ת1ברית־המועצ
ה ח ה שד אנ ל ק ה

 הרוזנבר־ זוג את למוזת דנו האמריקאים
 שפעלו האידיאליסטיים, מרגלי־האטום גים,

חני ביקשו העולם גדולי הסובייטים. למען
ל הוצא פסק־הדין אולם הזוג. עבור נה

הפר את בסלידה קרא כולו העולם פועל.
 בכיסא- השניים גסיסת על המדוייקים טים

החשמל.
 פיקחים שהם הסובייטים הוכיחו השבוע

 מרגל־האויר את למוות לדון יכלו הם יותר•
חו מבחינה •2היר טייס פאוארס, פראנציס

 אפילו היה לא הוא מרגל. היה הוא קית
 האמריקאי שרות־הביון למען עבד כי חייל,

 כי העיד אף במשפט כסף. תמורת כאזרח,
מש תמורת רדיפת־בצע, מתוך בעיקר פעל

לחודש. ל׳׳י 6000 של כורת
 למוות. אותו דנו לא הסובייטים אולם

 באנחה נתקבל יחסית, קל היה פסק־הדין
״שלי שנות עשר העולם. על־ידי הקלה של
 שכל האפשרי המינימום היו חופש״ לת

 גוזר היה ישראלי, בולל בעולם, בית־משפט
כזאת. פעולת־ריגול עבור

 היה לא פסק־הדין בשמיים. כדאיניק
 כולו העולם במשפט. היחיד הפיקחי המעשה

 מפי שיצאה מילה כל אחרי בחשד עקב
 שטי־ או עינויים סימני לגלות כדי הטייס,

 הופעתו כזה. סימן כל נימצא לא פת־מוח.
 ה־ את גם שיכנעה 30ה־ בן פאוארס של

 טבעי, באופן העיד כי המערביים עתונאים
 של בחוסר־המתיחות חופשי, רצון מתוך
מ לצאת והמבקש גורלו עם שהשלים אדם

בשן־ועין. העניין כל
 לא שפאוארס ברגע צפוי. היה זה גם

 על־ לו שסופקה ךסיכת־ההתאבדות השתמש
הסוב לידי חי ליפול העדיף שולחיו, ידי

 רצה הוא הקו. את לעצמו קבע כבר ייטים,
אשתו. אל חי לחזור לחיות,
 המפלה טמונה היתה זו בעובדה כי יתכן

שלי האמריקאים. של העיקרית התעמולתית
ב האחראית היתה 2היו־ טייס של חותו
 אין האמריקאי. שרות־הביון בכל יותר

 מקומץ יותר זה בתפקיד עסקו כי להניח
אידיא זה לתפקיד נמצאו לא אם צעירים.
 אלא עצמית, להקרבה נכונות בעלי ליסטים

 אין וחסרי־אידיאלים, שכירים טייסים רק
 בארצות אמריקה של קרנה את מעלה הדבר

מת בנקל, תמיד, נמצאו בה ישראל, כמו
מסוכן. תפקיד לכל בשפע נדבים

כל שני הסובייטים החזירו בו בשבוע
תעמו נצחון זה היה — מהחלל חיים בים
שני. לתי

קונגו
ת, רו הי ע ז ב ! צ ן ב ל

 יהיה האו״ם של הבא המזכיר כי יתכן
כא כי שחום. לפחות או שחור, עור בעל
 רוב באו״ם ישלוט בחירתו, מועד יגיע שר

ה המזכיר אולם כהי־עור. עמים של גדול
ב זה דבר היה ואולי — לבן הוא נוכחי

 האו״ם את להשליט ניסה כאשר עוכריו
בקונגו.

 האמר־ דאג פעל מערביים, מושגים לפי
 ה־ בין מלחמה מנע הוא בתבונה. שילד
 הוא קטאנגה. של הקוזיזלינגים לבין או״ם

 לקטאנגה או״ם חיילי את להחדיר הצליח
להר — שעה ובאותה דמים, שפיכת ללא
 קיווה כי יתכן הבלגים. את בהדרגה חיק

 ,זה, במחוז האו״ם צבא התבססות שאחרי
ב צ׳ומבה, מואיז על ללחוץ יהיה אפשר

הס תוך לקונגו לחזור ובהדרגה, עדינות
פשרה. של כם

ול — סבלנות אין חדשים לעמים אולם
 ל־ מאשר סבלנות פחות אין בעולם איש

להתמו העלולה במדינה לומומבה. פאטריס
ה התנגשות של לחץ תחת רגע, בכל טט

ה בחוץ, הגושים ומישחק בפנים שבטים
 היה לומומבה שבמותרות. דבר היא סבלנות

 בדר- מיד, קטאנגה בעית את לפתור צריך
 במחסום נתקל זו בדרכו בכוח. או כי־שלום
האו״ם.

 שנים 12 לפני לקאנאדים. מכות
 בשליטי ובסלידה בתדהמה העולם ■התבונן
 האו״ם החלטות את להפר שהעזו ישראל

 הוא ירושלים. בינאום ולגבי ההפוגה לגבי
ה בישראל נרצח כאשר שבעתיים הזדעזע

 האו״ם, בשליחות אליה שבא השבדי אציל
 ראו הישראלים אשר ברנאדוט, פולקה הרוזן

 הבריטי. האימפריאליזם סוכן (בצדק) בו
 קצרי־זכרון ישראלים הגלגל• התהפך השבוע

הח את המפר החצוף, לומומבה את גינו
 השבדי המזכיר את והמגדף האו״ם, לטות

 כסוכן על־ידו הנחשד העולמי, המוסד של
כפרא־אדם. הנראה לומומבה את הבלגים,

 לבין לבני־האו״ם בין ההדדית השינאה
 האמרשילד במהרה. החריפה שחורי־קונגו

 ל־ קונגואית משלחת במטוסו לארח סירב
קצי והיכו הפשיטו קונגואים חיילים או״ם.

 שני להורג הוציאו כמעט קאנאדיים, נים
 איגרת שהביאו אחרים לבנים אנשי־או״ם
 נשמעו המיקרים בשני אולם ללומומבה.
 גאנאיים, לחיילים היסוס ללא הקונגואים

הלבנים• את שהצילו
 חשיבות על הדגש את שמו המקרים כל

 הוא לבן הקונגואים, רוב לגבי צבע־העור.
 אין גזעני. פלאמי היינו בלגי, היינו לבן,

 בלגי. או קאנאדי שבדי, בין מבדילים הם
 בחיילי אחים רואים הם מידה באותה אולם
 אף שפתם שאת מאלי, או גיניאה גאנה,

מבינים. הם אין
עד זוהי, קונגו, פרשת של הערפל בכל

קונגואי 1חיי* נגד בלגיים צנחנים
שבמותרות דבר היא הסבלנות

 לחלוטין: הבטוחה היחידה המסקנה כה,
 היא השחור העור בני של הסולידאריות

קיימת. עובדה

ארצות־הברית
ח מדע• רו ה

נר סמוכה בעיירה בוזאשינגטון. קרה זה
 לא המשטרה וחצי. שנה לפני אדם, צח

פסי עם התייעצה היא עקבות. כל מצאה
 פגר, הלה ריזנמן. רגיס ד״ר בשם כיאטר

 לקלוט המסוגל ההולאנדי, הרקוס פטר אל
 אחרי זו תכונה רכש לדבריו, ״גלי־מוח״.

כצבעי. שעבד בעת מסולם שנפל
רו ״תמונה לעצמו יצר התרכז, הרקום

ה מגוריו. מקום ושל הרוצח של חנית״
 מסויים, חשוד האיש: מי מיד ידעה משטרה
לביתו. מיהרו הם וחצי. שנה לפני שנחקר

 בדיוק דמה ״הוא ריזנמן, סיפר ״ואכן,״
 כאשר בדמיונו.״ אותו ראה שהרקוס לאיש

הז הוא החשוד, אשת עם הרקום התראה
ל בעלה• מידי שספגה המכות את לה כיר

 יכולה ״איני האשה: קראה ריזנמן, דברי
 כמו הכל, יודע הוא זה. לאיש לשקר

אלוהים!״
למש היה קל מכן, לאחר גדול. איש

 איש־ את תדרוש כי האשד, את לשכנע טרה
 האיש לחולי־רוח. בבית־חולים בעלה פוז

 שיש הודה הוא אולם הרצח. את הכחיש
 יכול ״איני אבדן־ד,זיכרון. של תקופות לו

 אלד״״ בתקופות עשיתי מה בטוח להיות
 ועדה שכינס שופט, לפני הובא הוא אמר.

 הועדה החשוד. של שפיות־דעתו לקביעת
פלי לחולי־רוח בבית־חולים לאשפזו ציוזתה

ליים.
ש המשטרה, וביחוד מרוצים, היו כולם

 תעלומת־רצח. עוד פתרה כי לטעון יכלה
 החודש מוסר־כליות. נתקפה האשד, אולם

 השלטונות צו־האישפוז. את לבטל ביקשה
לפעם• מפעם בקשתה את דחו

 גדול הוא ״הרקום ריזנמן: הד״ר סיכם
, בעולם.״ החיים האנשים

צימס פרסום


