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עד אד מבט
 שיא קבעה 5 (״תאומים״) ג׳מיני החללית

 את הלהיב זה שיא בחלל. בטיסה חדש
 לגבי אולם העולם. רחבי בכל ההמונים

 מעניינת 5 ג׳מיני טיסת היתד, אנשי־המקצוע
 אות היתד, היא אחרת: מבחינה בעיקר

צבאית. לזירה החלל להפיכת
 הקרקע. מעל טיל בשיגור חזו החללנים

 בחלל להישאר יכולתם את הוכיחו הם
מאד. רב זמן

 שיגור ביצועי: לשלב עברה כבר המסקנה
 צודתזת ובהם מאויישים, טילים של רצוף

 במדינות הנעשה על שיפקחו ביון, של
 עין ישימו צבאיים, מיתקנים יגלו יריבות,

וב כאוות־נפשם. יצלמו טילים, שיגור על
 יוכלו שנוסעיהם טילים יותר: מסוכן שלב

 החלל מן גרעינית פצצה רגע בכל לשגר
 שום תהיה שלא כך — שמתחתם לשטח
בפניה. יעילה הגנה
 זמן תוך תגיע זו אפשרות כי ספק אין

הגדולות. המעצמות שתי בידי ותהיה — קצר

ח| י
המדדים מישחד!

 נתברר השבוע צעיר. הוא יוזן מלך
טיפש. גם הוא כי סופית

 פאפאנדריאו, גיאורג את סילק תחילה
 המרכז איש — יווני בן־גוריון מעין שהוא

 ושגעון־ שמאלה נסיה של שמץ עם המתון,
 מל־ אחרי החדשה יוון את שהקים הגדלות,

ש ומלחמת־האזרחים השניה, חמודה,עולם
בעקבותיה. באה

 ניסה פוליטי, אפס המלך לקח לאחר־מכן
 כש־ בהצבעת־אמון, נכשל האפס להמשילו.

בחוץ. מפגינים רבבות
 איש — בוגד המלך לקח לאחר־מכן

 שלו בבוס שבגד פאפאנדריאו, ממפלגת
 קשה, עבד האיש לכיסא. הסיכויים בשל

 צירימו־ אליאם הוא. גם נכשל השבוע אך
כשהר,מו בהצבעת־אמון, הוא אף נכשל קום
 האנטי־ והקנאות המלך, נגד מפגינים נים

ברחוב. והולכת גוברת מלוכנית
כ נראים האחרונים השבועות מאורעות

 עתה מוצג הוא וידוע. ישן מחזה הצגת
 קיומה שנות 132ב־ החמישית בפעם ביוון

היוונית. המלוכה של
 נסתיימה הדומים המיקרים ארבעת בכל

הפרשות: המלך. בתבוסת הפרשה
אוטו, היה הראשון היווני המלך •

הומ הוא הגרמנית. בוואריה מלך של בנו
 אחרי הגדולות, המעצמות על־ידי ביוון לך

 קצרה ותקופה התורכים מעול יוזן שיחרור
תוהו־ובוהו. של

 פרצה 1843ב־ רודני. מלך היה אוטו
 חוקה על־פי למלוך נדרש והמלך מהפכה,

 סולק זד, הבטחה הפר הוא דמוקראטית.
.1860 של במהפכה

 גיאורג. המלך דני, נסיך היה יורשו •
 ליוון הבטיח דמוקראטית, בתבונה מלך הוא

 בידי נרצח הוא המאה. מחצית במשך שקט
 במקד פוליטי. רקע על שלא ממורמר, אדם
 חיקה שלא הראשון, קונסטנטין בנו, בא מו
פע ביש־המזל. אוטו את אלא אביו, את

 וניד ,הנערץ העממי המנהיג נגד קם מיים
הכתר. נוצח ופעמיים — לוס

קונסטנ של בנו הוגלה מכך כתוצאה •
 תריסר למשך ,1923ב־ השני, גיאורג טין,

 חזר הוא לקהיליה. יוון הפכה בהן שנים,
 לידי יוון נפלה כאשר שנית הוגלה לשלטון,
.1941ב־ הנאצים,
 כי להניח היה אפשר אמרה. אמא

 שהוא השני, לקונסטנטין יספיק זה לקח
 נגד כשקם אך השני. גיאורג של בנו

אבותיו. שגיאות על בדיוק חזר פאפאנדריאו,
 עצת על־פי פועל הוא כי הסבורים יש
 שלא הגרמניה, פרדריקה העקשנית, אמו

 יש מדינית. תבונה בעודף מעולם הצטיינה
 מוסדות־ בהשראת פועל הוא כי הטוענים

 קציני־ ביודן להשלים המעוניינים זרים, ביון
ימניים־קיצוניים. צבא

 את הצבא מן לסלק ביקש פאפאנדריאו
 השמאל קציני עם יחד הקיצוני הימין קציני

 על־ בבושת־פנים סולק לכן כאחד. הקיצוני
 להיות גילו, לפי היה, שיכול המלך, ידי

נכדו.
 ופא־ המלך בין המישחק עומד זה ברגע

 יתכן המלך. לרעת 0:3 בתוצאה פאנדריאו
 — 0:4 התוצאה תהפוך בקרוב כי מאד
 יעמוד כן, אם המלך. של סילוקו עם

 ,4:5 בתוצאה ומלכיה יוון בין המישחק
המלכים. לרעת

1460 הזה העולם

 הטוב אל הטבעית המשיכה קיימת רבים באנשים
 להיות צריך יקנו אשר וכל יעשו אשר כל ביותר•
 גם וכמובן לבושם הופעתם, עבודתם, _ מושלם

 הבוחרים הם אלה מעשנים. הם אותה הסיגריה
 - ביותר הטובה הפילטר סיגרית — ב־£*/וז
 בקופסת קינג־סייז, אמריקאית, תערובת

ק״. ב ו ״ד מתוצרת - המהודרת המכסובב

זיבוזזד
ביותר: בטוב
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