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ליורשת. ממתינים שווייציים פראנקים מיליון 34

 :זאת זולת דבר, אודותיה יודעים אינם הפרקליטים
 בת כיום להיות צריכת והיא ברכה, שמה יהודיה, היא

.40 או 38
 בבית־חולים רחמניה אחות ברכה היתה 1945 בשנת
 מ־ מחנה־הריכוז שרידי הובאו לשם לינץ, ליד אוסטרי

 יהודי היה ידיה, תחת שהחלימו החולים, בין אוטהאוזן.
ויינגארטן. שמואל בשם פולני

 לברכה הוריש הוא בשווייץ. ויינגארטן מת לאחרונה
ל״י. מיליון 24ל־ המגיע הונו, כל את

★ ★ ★
 תמונה :המיליונים יורשת של אחד תצלום רק קיים
שנה. 20 לפני רוסי חייל בידי שצולמה

פו יהודית למשפחה יחידה בת היתה ברכה כי ידוע
 מן להימלט בידיה עלה המלחמה טוף לקראת לנית.
 את עברה גנובה תעודת־זהות בעזרת קראקוב. של הגטו

 מתחת חודשים ארבעה משך וישנה המישטרה, מחסומי
הויסטולה. לגשרי

 היא אולם במשקו. פולני איכר אותה הסתיר לבסוף
ואר האיכר אילצוה יום אחרי יום :יקר מחיר שילמה

להם. להיענות בניו בעת
 בבית־החולים עבדה ללינץ, ברכה הגיעה מכן לאחר
ב שנשארו היהודים למען האמריקאים על־ידי שהוקם

היטלר. של במחנות־הריכוז חיים
 חסרי־התוחלת. המיקרים עם נימנה ויינגארטן שמואל

 עוד לו נותר לא ההשמדה, במחנות ניספו וילדיו אשתו
מעליו. מתכופפת ברכה את שראה עד — לחיות רצון

״מרים״. לה קרא כאשתו, אותה ראה שלו בהזיות־החום

שווייצי נעחון חממות

רוסי ח״ל ניר שצולעח המגמה
זו. באמונה אותו השאירה היא

★ ★ ★
 בחיים להתחיל החליטו וברכה הוא החלים. ויינגארטן

 שם השווייצי. לגבול ומשם לאינסברוק, נסעו הם חדשים.
 להוציא כדי לציריך שנסע לוויינגארטן, לחכות ברכה רצתה

בבנק. מחשבונו כסף
 בציריך. עוכב הוא כראוי. התנהלה לא הרכבות תנועת

אותה. שכח כי האמינה אולי ברכה. נעלמה כשחזר,
 ברכה. אחרי בחיפושים ויינגארטן בילה חייו שארית את

 כל מצאו לא פרקליטיו אך לישראל, עלתה כי האמין הוא
זהותה. את החליפה כי לוודאי קרוב לכך. אחיזה
 24מה״ יאוחר לא בשווייץ. עצום הון לח ממתין עתה

 חאזח, עורכי־הדין עם במגע לבוא עליה 1965 באוקטובר
 למען לקרן הכסף יימסר אחרת בציריך. ותואין שוואלבה

לא־יהודים. לשאת שנאלצו יהודיות, נערות שיקום

בשלם
יאט־נאם•1

ת המטרה די הסו
 המרכזי ל״מוסד הזורמות הידיעות מכל
ה אחת אף אין ארצות־הברית, של לביון״

 הנוגעות מאותן יותר רבה לתשומת־לב זוכה
 בגבול סין של וחיל־האוויר הצבא לתנועות

ויאט־נאם.
 לוויאט־ מטוסים לשלוח סין מתכוננת האם

ההפ בפני זו על להגן כדי הצפונית, נאם
האמריקאיות? צצות

 כדי דרומה, הסיני חיל־היבשה נע האם
 שנחת האמריקאי חיל־הנחיתה את להתקיף

הצפוני? לגבול סמוך ויאט־נאם, בדרום
תנו שום שליליות. כה, עד הן, הידיעות

ניכרה. לא סינית עה
צרי האמריקאים היו לכאורה מלכודת.

 כי מוכיח הדבר שהרי כך. על לשמוח כים
גדו למלחמה להיכנס מתכוונים הסינים אין
קוריאה. מלחמת דוגמת לה,

ה בצמרת התגובה כי לוזדאי קרוב אך
 מוכיחות הידיעות כי הפוכה. היא אמריקאית

 להם שהוכנה למלכודת נכנסים הסינים שאין
רבה. בהקפדה

ב לאחרונה שנפוצה הסודית ההערכה וזו
 הסנא־ על־ידי בגלוי ושהושמעה וושינגטון,

 הלבן: הבית שנוא מורס, ויין טור
 במזרח ארצות־הברית של 1 מס׳ המטרה

הסינית. ההשפעה בלימת אינה שוב אסיה
 המיתקנים את להפציץ היא 1 מס׳ המטרה
ה הפצצה את להשמיד סין, של האטומיים

פצ לייצר סין בעד ולמנוע הסינית, אטומית
נוספות. צות

 למלחמת־ לגרום מבלי לבצע יש זאת את
ה הסכמתה תוך דהיינו, — שלישית עולם

ברית־המועצות. של אילמת
 זאת? עושים איך להתגרות. לא איך

הצפו ויאט־נאם את מפציצים מאוד: פשוט
 לחוש תיאלץ סין סין. של בת־בריתה נית,

 וחיילים. מטוסים לה לספק האנוי, לעזרת
 חיל־ יהיה התערבו, הסינים כי שיוכח אחרי

סין. את גם להפציץ זכאי האמריקאי האוויר
 ש־ לכך לצפות יש זו, השערה נכונה אם

 כדי תגברנה, בצפון האמריקאיות ההפצצות
סין. על הלחץ את להגביר

 אינם המלכודת, את הרואים הסינים, אך
 יותר מתוסכל דבר ואין בקלות. מתפתים

ל רוצה שאינו במישהו להתגרות מאשר
התגרות.

האיטי
ש קיסר הד
 האוסף והולך. קטן בעולם הקיסרים מספר

מל הצטמק. 20,־ד המאה ראשית של הגדול
 של קיסרית מלהיות חדלה בריטניה כת

ואוסט רוסיה גרמניה, של הקיסרים הודו.
 הוד אלא נותרו ולא כמעט נעלמו. ריה

 השאהין־שאה יפאן, של המיקאדו קיסרותם
 והנגוס־נגוסטי איראן של המלכים) (מלך
אתיופיה. של המלכים) (מלך

הקיס מעמד יזכה בקרוב כי מאוד יתכן
 הראשון, פראנסואה חשובה: לתוספת רים

האיטי. קיסר
 ד״ר כנשיא הקיסר־לעתיד ידוע כיום

ה הוא דיוואליה. דוק״) (״פאפא פראנסואה
והדרו המרכזית אמריקה רודני שבין אכזר
 ״טום־טום״, הקרוייה שלו, פלוגת־הסער מית.

ה באמצע בהתנגדות החשודים את רוצחת
נוראים. עינויים אחרי לרוב רחוב,

 הכושי שקרוי (כפי ״האיש״ היה תחילה
 נשיא. סתם נתיניו) בפי הממשוקף

זה. לתפקיד שנית נבחר 1963 במאי 22ב־
 ימי לכל לנשיא נבחר 1964 במאי 22ב־
חייו.
 ידיעות לפי מתכונן, הוא 1965 במאי 22ב־

כקיסר. עצמו על להכריז סודיות,
 די־ מיקרי. אינו התאריך הקובע. היום

 תורת־הכש־ — ד,וזרו בתורת מאמין וזאליה
 הוא 22 וזרו מושגי לפי האיטי. של פים

 יותר רב בר־מזל יום ואין מזל. של מיספר
חודש. בכל 22ה־ מאשר

 שהוא דיוואליה הודיע בשעתו ולראייה:
 לאחר קנדי. ג׳ון של ראשו על קללה שם
בנובמבר. 22ב־ — קנדי נרצח מכן

הברית ארצות
ב אנשי די
התמו מן כולו העולם הזדעזע שנה לפני

 במדינת בירמינגהאם בעיר שצולמו נות
 משסים השוטרים את הראו הן אלאבאמה.

מפי דוחפים הרות. כושיות בנשים כלבים

 שנועדו מחושמלים, במקלות כושיים גינים
בבית־המיטבחיים. בקר להכוונת

 לחקיקת הביא והבינלאומי הלאומי הזעזוע
 החוק .1964 משנת האזרחיות הזכויות חוק
 להתערב הזכות את הפדרלית לממשלה נתן

השונות. במדינות הכושים זכויות להבטחת
 התמונות מן כולו העולם הזדעזע השבוע

 הן אלאבאמה. במדינת סלמה בעיר שצולמו
ב באלות הולמים רכובים שוטרים מראות

 את איבדו שאלה אחרי וילדים, נשים ראשי
מדמיעים. גאזים של בעננים הכרתם
והבינ הלאומי הזעזוע כי לוודאי קרוב

 שיתן נוסף, חוק לחקיקת הפעם יביא לאומי
להב לדאוג הזכות את הפדרלית לממשלה

 במקומות הכושים, של זכות־הבחירה טחת
ב המקומיים השלטונות זאת מונעים שם

ורמאות. אלימות דרכי
 למען המסע ואלאכאמה. הגליל חובבי

 הזח (העולם סלמה בעיירה זכות־הבחירה
 הכריז כאשר החודש, לשיאו הגיע 0433

 קינג, לותר מארטין הכומר הכושי, המנהיג
 ל־ מסלמה ק״מ, 75 של מיצעד־הפגנה על

אלאבאמה. בירת מונטגומרי,
 היה שכל, אלאבאמה למושל היה אילו

 מסע־ההפ־ כלפי ישראל שלטונות כמו נוהג
עיניו. את עוצם היד, הוא .9 לשטח גנה

 הוא שכל. היה לא ואלאם למושל אולם
 שם, לצועדים. מארב להכין שוטריו על פקד

נור שפטים השוטרים עשו הצלמים, לעיני
יל נשים, — הבלתי־אלימים בצועדים אים
קשה. נפצעו רבים וגברים. דים

 באותו מה, משום נכח, לא עצמו קינג
 פחדן. שהוא טוענים החלו הלבנים מיצעד.

 מיצי על הכריז לסלמה, חזרה מיהר כן על
 דם יישפך הפעם כי נידמה היה חדש. עד

הוא הנשיא. למנוע ביקש זאת את רב.

 ומאחורי בטלפון לו: האופיינית בדרך פעל
הקלעים.

 על הטיל תחילה אלות. מול תפילה
 המיצעד נגד צו־מניעה להוציא פדרלי שופט

בהס לצו, להישמע קינג כשסירב המתוכנן.
 הגוברת התסיסה (ועל מצפונו צו על תמכו

יע המיצעד סודי: הסכם הושג אנשיו), בין
 שם ייתקל אלאבאמה, הנהר גשר את בור

 אך הדרך, את יחסמו השוטרים בשוטרים.
ב ייעצרו המפגינים בהתקפה. יפתחו לא

שבאו. כלעומת ויחזרו יתפללו מקום,
 לשכוך, היה יכול המשבר היה. בדיוק כך
 חמור: יותר הרבה משהו בינתיים אירע לולא
ריב. ג׳יימם הכומר רצח

 כוהני־דת מיהרו הראשון המשבר למחרת
 לסלמה, ויהודיים קאתוליים פרוטסטנטיים,

 הכושים. עם הזדהותם את שם להפגין כדי
עמם. נימנה )38( ריב

 ל־ בהמתינו רחובות, בהצטלבות בעמדו
מ עמיתיו ושני הוא הותקפו אור־תנועה,

במכה. רוסקה גולגולתו אחור.
 ומוות. חיים בין פירפר ימים כמה משך
נאסרו. מכוניות סוחרי ארבעה מת. לבסוף

שבע נורא לזעזוע גרם ריב של מותו
 המוניות הפגנות פרצו רבות בערים תיים.

 לארגן איימו הכושים מנהיגי ספונטאניות.
 לוושינגטון. כושים אלפי מאות של מסע

 על בו הכריזו הלבן, לבית פרצו מפגינים
 ההססן, ג׳ונסון הנשיא אפילו שביתת־שבת.

 תקיף להיות נאלץ איש, להרגיז רוצה שאינו
 הכושים לזכויות המאבק התוצאה: יותר.

קדימה, גדול צעד צעד

חדש עולם
ת שיחדור מכוני ה

וכ גרועים, כנהגים מפורסמים הישראלים

 ביותר המוכשרים תאונות־הדרכים ,מבצע
האו המכונית המצאת יכולה לכן בעולם.

 שאר את מאשר יותר אותם לעניין טומאטית
 לבטלה מישנה, כתוצאת לגרום, העולם. נהגי

האו המכונית כי ישראל. משטרת בשורות
 נהג בכל בנקל להתחרות תוכל טומאטית

זהיר.
 שלה לנהג תאפשר האוטומאטית המכונית

 כריך, לאכול כוסית, לשתות סיגריה, לעשן
 את ספר. לכתוב או לישון שיעורים, להכין
 כפתור בה יהיה בעצמה. תעשה היא השאר

ה מכשיר תפעיל עליו שהלחיצה מיוחד,
המנוע. כיפת על מונח

 יחזת בכביש, הנעשה את יקלוט המכשיר
חש מנוע שיפעיל אלקטרוני, למוח כך על

 מכשול שאיזשהו ברגע להגה. המחובר מלי
 או פנייה, תמרור, המכונית, לפני יימצא

 בהתאם תיעצר או תאט היא אחרת, מכונית
המכשול. לגודל
יהו מוחות שני ומימשו הגו הרעיון את
 הם פישר. וויליאם רבינוב ג׳קוב בשם דיים

 ל־ לירות. 800 רק יעלה שהוא טוענים
 הרעיונות. בשטח נסיון כבר יש רבינוב

פטנטים. 125 שמו על רשומים
ה שלמכונית מסבירים הממציאים שני

 או כבלים בשום צורך יהיה לא אוטומטית
בכבי רק לא תשתמש היא ברזל. מסילות

 הקיימים. בתמרורים גם אלא הקיימים, שים
 תעצור ״האט״, השלט לפני תאיט היא

 לפני לאט ותיסע ״עצור״, השלט לפני
 הנהג כמו שלא — לאט״ ״סע השלט

הישראלי.
באוטו רק תנוע היא הראשון בשלב
לכבי אותה יעבירו מאוחר יותר סטרדות.

ולדרכים. שים
 בהמצאה להשתמש ישראל תרצה אם

 סלילת את לסיים תצטרך היא זו, חדישה
חיפה.—תל־אביב האוטוסטרדה

143619 הזח הטזלם


