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ה העתון של כתבו אלינו פנה השבוע
 מניח־ סטקול סלומון בעולם. ביותר נפוץ
 טפסים), מיליון 6( הלונדוני וורלד דה אוף

 הזה, העולם סיפור על נוספים פרטים ביקש
לדיפלומאטים. בית־השעשועים אודות

 גרמה כתבה, אותה הופיעה אך כאשר
 עתו־ בארץ. הדיפלומאטים בחוגים לסנסאציה

 למערכת. תוכנה את הבריקו זרים נאים
הב הכתבה, את פירסם וורלד דה אוף ניוז
 בירושלים לסופרו מכן לאחר מיד ריק

נוסף. סיפור לשלוח
 בעיקבו־ הסיפור הביא שלנו במערכת גם

 המערכת, מחברי אחד לתוצאות־לווי. תיו
 המיס־ באלפי האחרונים בחודשים המטפל
 בתקופה הדנים והתצלומים הספרים מכים,

 של לחומר־הרקע מקום והמשמשים הנאצית,
 על הכתבה את בקוראו נזכר אייכמן, משפט

בספר ואומנם, במוסד־דומה. בית־הפגישות

 למי — עצמו ריבננורופ לא גם — ידע לא
 הדגים אחד באמת. שיין קיטי סאלון היה

ה שר־החוץ היה שלכדנו ביותר השמנים
 עוד עם שם שביקר צ׳יאנו, הרוזן איטלקי,

חשובים. דיפלומאטים
★ ★ ★

 אחת שאלה חוזרת הבחירות, התקרב עם
תרוויח? או מפא״י, תפסיד האם כל: בפי

 הזה העולם ערך הקודמות הבחירות לפני
 את לנחש קוראים נתבקשו בו טוטו־בחירות,

 במובן טוטו זה היה הבחירות. תוצאות
נת המשתתפים שהרי המילה, של המקובל

 תקבל בכנסת מקומות כמה לקבוע בקשו
התוצ היודדע עם הרשימות. מן אחת כל

 שהוקצב, הגדול הפרס חולק — הסופיות אות
ביותר. הקרובים המנחשים בין

 הזה העולם מערכת החליטה הפעם גם
אולם הבחירות. תוצאות על טוטו לערוך

הפרם את מקבילים 1959 כחירות טוטו זוכי
ש מי כתב שלנברג, זלטר1 של זכרונותיו

 משרד של חוץ לריגול המחלקה ראש היה
הנאצי: הבטחון
הרעיון, היידריך של בדעתו עלה אחד ערב

 שרות־הבטחון אם טוב דבר זה יהיה כי
 לשעשע יהיה אפשר בו מוסד, יקים (ס״ד)

 דיסקרטית, באווירה חשובים זרים אורחים
 באווירה מושכת. נשית לחברה גם יזכו ובו
 ביותר הינוקשה הדיפלומאט אף עשוי כזו

חשובה. •אינפורמציה ולגלנת להתרכך
 מהייד־ הוראנת קיבלתי קצר זמן כעבור

 של הגדל מספרם כי המוסד. את להקים ריך
 להכרח כזה מקום הפך זרים דיפלומאטים

קיטי. לסאלון נקבע המוסד שם חברתי.
שכר תמים־לכאורה, איש־עסקים באמצעות

 ברלין. של מובחר באיזור מרווח בית תי
 והדקוראציה, הריהוט על פיקח ידוע אדריכל
 הטכניים המומחים לפעולה ניגשו ואחריו
מכ להטמנת כפולים, קירות בנו הם שלנו.
 למקלטי־ חוברו המכשירים האזנה. שירי
שלו בבית. שנאמרה מילה כל שרשמו קול,
 המחלקה של הטכניים המומחים' מבין שה

ה לתיפעול ומונו לסודיות, הושבעו שלנו
 את הרשמי לבעל־הבית סיפקנו מכשירים.

 השירות להבטחת הדרושים המשרתים כל
ומאכלים. משקאות בתוספת ביותר, הטוב

 מארחות. למצוא היתה הבאה הבעייה
שהס כפי בדאת. חלק כל ליטול סירבתי

 ■נשים רק שלי המדור סיפק להיידרין, ברתי
מוכ סוכנות־ריגול — ביותר מעולה מסוג

 ל-א אלה נשים על ויקרות־מציאות. שרות
קיטי. סאלון לטובת לוותר מוכן הייתי

המש מפקד ה״דרין, של מפקודיו אחד
 שנים שבמשך נבה, ארתור הפלילית, טרה

 הסכים בזנות, למלחמה במדור עבד רבות
ה את גייס הוא לידיו. התפקיד את ליטול
 של ביותר והתרבותיות המוכשרות נשים
אי של הגדולות הערים בכל הזנות, עולם

 מבוטל לא שמספר בצער מציין אני רופה.
 ביותר הגבוהות השכבות בנות נשים, של
 בהתלהבות הסכימו הגרמנית, החברה של

זו. בצורה מולדתן את לשרת
ה מן כמה תוצאות. הביא קיטי סאלון
 ביותר. מפתיעה אינפורמציה מסרו אורחים

 אשר דיפלונראטיים, סודות לרוב, אלה, היו
 ניצל — הרגילה בערמומיותו — היידרין

איש כי שלו. ומשרד־החוץ ריבינטרופ נגד

 סימן תחת עומדות אלה שבחירות מכיוזן
 היא: ביותר החשובה והשאלה ויחיד, אחד
 זה טוטו כי נקבע — מפא״י? תרד האם
בלבד. אחד ניחוש יהיה
קו כמה ורק אך לנחש המשתתפים על
מפא״י. תקבל בוחרים של לות

 מפא״י קיבלה הרביעית לכנסת בבחירות
קולות. 370.585
הקרובות? בבחירות תקבל כמה

 הלכי־ מה יודע שאתה הינך סבור אם
 אותך מזמינים שאנו הרי בציבור, הרוח

השם: את הנושאת זו, בתחרות להשתתף
ו ט ו י. ״ א פ מ ט

 אחר למלא הוא לעשות עליך אשר כל
ב המודעות, בטור המתפרסמות ההוראות

.18 עמוד
 אך הדבק אותו, גזור התלוש, את מלא

למערכת. ושלח גלויית־דואר, על ורק
 על־ הבחירות, תוצאות סיכום למחרת

 המספר יוודע המרכזית, הבחירות ועדת ידי
 למפא״י. ניתנו אשר הקולות של המדוייק

: של הפרס את תקבל נכון, ניחשת אם
לירות. 2 5 0

 יוגרל אחד, נכון מניחוש יותר יהיה אם
המנחשים. בין הפרם

 לא בטוטו המשתתפים מן שאיש במיקרה
 הפרס יוענק המדוייק, המספר את ינחש

 יהיו אם ביותר. הקרוב המספר את למנחש
 ביניהם. הפרס יוגרל כאלה, מנחשים מספר

★ ★ ★
 יש, כזה? מיבצע הזה העולם עורך מדוע
הז לספק פשוטה: עתונאית סיבה כמובן,
 אולם בקיאותו. את לבחון לקורא דמנות
ב שתראה כפי נוספת: סיבה גם קיימת
להס ממך אנו מבקשים ההשתתפות, תלוש

 לקביעתך הנימוקים את מילים, בכמה ביר,
אלה. בבחירות תעלה או תרד מפא״י כי

 מדי יפורסם מהן שמיבחר אלה, תשובות
 מאלף סקר יהוז הזה, העולם דפי מעל שבוע

 בחיי המרכזי המאורע על דעת־הקהל, של
זו. בשנה המדינה,

מכחביס
החדשה גרמניה
נלוב־ האנס על אבנרי אורי של במאמרו

 שפעמיים קראתי )1241 הזה (העולם קה
 הזדהיתי ישראלי. אזרח להיות התבייש

המו משלחת שיגור על בשמעי עתה איתו,
 — חינוד שיטות לימוד לשם לגרמניה, רים

ה על חרדה חרדה. ונם אחזתני. חלחלה
אייכם? סטודנטים, אי-הזדעזעות. על שקט,

תל־אביב קנא, אוריון

מ ,19.6.61מה־ ב״לייף״ השבוע כשעיינתי
 ננד בהתראותיכם משהו יש שאבן בו, צאתי

החדשה. נרמניה של אופיה
 מלנגריך, אנברט, גינתר איזה שם כותב

שהוענ צ׳בית, לאומיות ננד הערה נרמניה,
 קדוש של לפסל ״לייף" בתבי על־ידי קה

 הכותב בצ׳כוסלובקיה. בכנסיה שהוכן מקומי,
 צ׳כי. להיקרא למנוח הוא שעלבון טוען הנ״ל

 אותו: לצטט לעצמי ארשה
ומוראביה (בוהמיה צ׳כוסלובקיה ״בשם
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