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מתוצרתנו.
 להופיע לקוחותינו את מזמינים אנו
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 מבריק ניר על בעתונים), הצילום לפרסום
 תל־אביב, ,245 ת.ד. טל־אריאלי, לפרסום

״עץ־הזית״. צילומי המעטפה: על ולציין

ם כל ו ל י , צ ל ב ק ת י ש
 בחבילת שולחו את יזכה
י ת ש ר צ ו ת מ

ע ג נ51 נ ו י ז

ן # * ! # * . -9 ינינ9
ל ל ו ם כ י ס ת מ ו י ר ח א ו

טי הפטיפון מ טו או צה1ל ה ?ח 1961 ן11נ11ר
לאימותו צחון1

הח בפטיפון שהוכנסו הרבים השיפורים לאחר
למחצה. האוטומטי ,1961 מודל ״רונטון״, דש

ואחריות. מסים כולל בלבד ל״י 99.— המחיר

 קטבים ארבעה בעל מנוע *
 מהירויות ארבע *

 מדוייקת אוטומטית עצירה *
למקלט גם לחיבור ניתן *

סטריופוני
9

במזוודה גם דרישה לפי *
בלבד) ל״י 13.—(

 הענף חנויות בכל הדגמה דרוש *
השק״ם בחנויות הבטחון וכוחות צבא לאנשי

מציג: רוברט ה. ו.
ת ר מ ז ה ה ל ו ד ג ם ה ל ו ע ב

טזו*ו<ו$)41$( כושיים דת לשירי

ה י ל ו ו ן מ ו ס ק ר
0^3א1 X 5 0 1

לחיים״) ״חיקוי בסרט (הופיעה

ד * רק א ו ש י ב ת ו ע נ ו ה
״ ^־כל ת □ 8 '3 יום ^ 8־3 5. .3 0

ם: לי ש רו ש!״ י 3 די *!□ ״אדי 1 0 9־5.

 ״לאן״, ,116 דיזנגוף ״רדיו־אוניוך, :כרטיסים
״כנף״. ״רוקוקו״, ״במה״,

כהנא ש. :כרטיסים

־9 ״*׳׳■'' וו, ''"סי.

1961 למאי 7 א' □1'
',-,ו.׳ וו, ו.1'י"ג

ם ו ה ללא י נ או ת
זהיר היה להצלחתו: עזור

ם על שמור ה ומנעת בדרך אחרי תאונ

ל ׳ ״7'׳
 שנשאה קטנה, חבילה אלי הגיעה השבוע

 קטן סמל היה בתוכה קובאיים. בולים
 המעיל, דש על שעונדים מאותם ממתכת,

 קאסטרו. פידל של דיוקנו את נשא אשר
 הסמל: את ששלח סאנשס, פליפה לי כתב

 את שתזכור קטן, שי זהו שלום, ״סניור
 שזכרת רבה תודה כאן. ביקורך ואת פפה

 אותי.״ שצילמת התמונה את לי לשלוח
 וחייכני. זריז רזה, תשע, בן ילד הוא פפה
ב עסוק היה שראיתיו, הראשונה בפעם
 הגזע על טיפס הוא עץ־קוקוס. על טיפוס
 וכשניתלה חתול־בר, של במהירות החלק

 וצעק: אחת ביד ניפנף הגבוה העץ בצמרת
אותי!״ צלם ״סניור,
 אחת שנייה היחף. בילד מיוחד משהו היה

 על אביו, יעל סיפר הוא מלדבר. פסק לא
 ביתו, על ובעיקר, — לימודיו על משפחתו,

 האם בגאווה. אמר אותו,״ לנו נתן ״פידל
 אותו. ראיתי סניור, ״כן, פידלי את ראה
 לכאן.״ הרבה בא הוא

 מאטאנסאם, מחוז תושב הוא הקטן פפה
 שבועיים לפני נערכה בו להבאנה, מזרחית
הגולים. פלישת

★ ★ ★
 ששלח הסמל בשל רק לא בפפה נזכרתי

 כי הודיעו החדשות שסוכנויות ברגע לי.
 במחוז החזירים, במיפרץ נערכה הפלישה

 של דמותו עיני לנגד עלתה מאטאנסאס,
 עיניו, של הברק את זכרתי בעיקר פפה.

 י*ו שנתן הבית ועל פידל על דיבר כאשר
ולמשפחתו.

 את שהכניע הוא הערצה של מבט אותו
 את ומאביו מפפה לגזול שבאו הפולשים,

הקובאית. המהפכה להם נתנה אשר
★ ★ ★

חוד כארבעה לפני בקובה, ביקורי בעת
לפלי הציפיה בקדחת נתון האי היה שים,
 לא והפלישה ביקורי את סיימתי כאשר שה.

 כעתונאי, מעורבים. רגשותי היו התממשה,
 כדור חצי את הקפתי סוף־סוף, הצטערתי.

 אך הדראמטי. במאורע לחזות כדי הארץ
 שניתן על לשמוח אלא יכולתי לא כאדם,

 בשלום. חייו את להמשיך זה מלבב לעם
 המהפכה, של ההתפתחות קצב את ראיתי

והבי יום, כל עם מביאה שהיא הברכה את
 יקטנו כן הפלישה, שתתאחד שככל נותי

שמחתי. כך, ועל להצליח. סיכוייה
צאת־, לפני ביקרתי בו האחרון המקום

 החופש. טחנה או ליברסאד, קאמפו היה
 והוא קולומביה, קאמפו ניקרא כן לפני

 באטיס־ של ומיפקדה ראשי קסרקטין שימש
 המחנה את הפכה קאסטרו של המהפכה טח.

 לי הבטיח שנה,״ ״עוד בתי־ספר. של לעיר
 ישאר ״לא החינוך, משרד של הצעיר דוברו

 הצבאי.״ המחנה של שריד שום
ה ממטרות אחת היה ליברטאד קאמפו

ה לפני הפולשים, של הראשונה הפצצה
עצמה. פלישה
 את ופירסמתי ארצה חזרתי כאשר אגב,
 רבים בידידים נתקלתי קובה, על כתבותי
 תיערך אומנם כי מאמינים שאינם שאמרו
 קאס־ של היסטרית תעמולה ״סתם פלישה.

טענו. טרו!״
★ ★ ★

בשבוע החדשות סוכנויות של בידיעות
מק שהכרתים אחרים, שמות צצו אלה יים

 שעמדו הגולים, מנהיגי שמות אלה היו רוב.
 הד״ד בלט וראשונה ראש הפלישה. בראש

 או הפרנסה, ראש וארונה, (״סוני״) אנטוניו
לאומי. לשיחדור החזית

 לאפשר ממנו ביקשתי במיאמי. פגשתיו
 המתכוננים אירגונו, הברי את לראות לי

 ניסיתי בנימוס. אותי דחה הוא לפלישה.
 גם שלו. המימון למקום אותו לשאול גם
 זה היה לא אומנם להשיב. סירב זאת על

 של ממשלתיות מקרנות בא שהמימון סוד
 לומר רצה לא הדוקטור אך ארצות־הברית,

 שלטים על הצביע אפילו הוא מאומה. כך על
 שהצהירו במשרדו, מקום בכל תלויים שהיו

 רק אלא פוליטי, אירגון אינו הפרנסה כי
פליטים. של אירגון־סעד

 דוקטור נאות שנפרדנו, לפני לבסוף,
 קצת לך יש ״אם אחד: דבר להבטיח וארונה
 לכוח להצטרף תוכל כאן. חכה סבלנות,

הפלישה.״
ה להשיב. מיאן כך על תתקיים? מתי
 — אפריקאיים ממקורות — הסתבר שבוע

 גם להשיב, היה יכול לא וארונה ד״ר כי
ה סוכני קבעו המועד את כי רצה. אילו
וידידיו. וארונה לא האמריקאיים,1 ביון
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