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המישמר הסובייטי בשפנדאו מתחלף
דריסת־רגל במערב

י

״ממלא־מקום הפירר״ ,אך למעשה לא היה
מעולם אלא ראש־לישכה .האיש שנולד ל
הורים גרמניים במצריים ,עלה לדרגתו הרמה
מפני שהצטרף למפלגה הנאצית כשהיתה
עוד בחיתוליה .היטלר אהב אותו ,מפני
שהסטודנט הצעיר היה משועבד לו לחלוטין,
נטול כל רצון עצמי .כאיש משכיל ,יחסית,
עזר להיטלר לנסח את הספר מיין קאמפף.
היה לו קל לשמור על התואר הרם ,כי
הוא לא הרגיז איש .אף אחד מן הגאנג־
סטרים האלימים שהיוו את הצמרת הנאצית,
ושהיו מוכנים בכל עת לשחוט איש את
רעהו ,לא ראה בהס מתחרה מסוכן .הוא
היה מעין כלבלבו של הפירר ,עדין־הליכות
ומקובל על אנשי המפלגה.
כמטוס גנוב .עוד בראשית המלחמה
נטרפה עליו דעתו .בראשו ניקרה אידיאה
פיקס :שהוא יוכל לשכנע את הבריטים ל 
עשות שלום עם הרייך השלישי ,כדי ש־
היטלר יוכל להתקיף את רוסיה באין מפריע.
הוא גנב מטוס קטן ,טס לבריטניה ,הושם
שם במעצר .היטלר הכריז עליו כעל חולה־
רוח ,תקף את רוסיה כעבור כמה ימים.
עובדות אלה מטהרות את הס ,למעשה,
מן האחריות להשמדת היהודים ,שהחלה
רק אחרי פלישה זו .הס נושא באחריות ל 
נאציזם כמו כל נאצי בכיר אחר ,אך קשר,
לראות דוזקא בו את סמל המישטר.
הישארותו בודד ,כאדם שבור וחולה ב
כלא ,עוררה עליו רחמים במדינות רבות,
נתנה לנאצים החדשים הזדמנות נאותה ל
עורר אהדה בקרב העם הגרמני .הבריטים וה
אמריקאים היו רוצים לשחררו ,ולוא רק כדי
לחסוך את ההוצאות העצומות הכרוכות ב 
החזקת בית־סוהר ענקי ,שתוכנן ל־500
אסירים ,ושבו נשאר עתה חולה־הנפש ה
זקן בודד.
הרוסים מתנגדים .ולא רק מטעמים
עקרוניים .יש להם סיבה פשוטה יותר :ה
סטאטוס הבינלאומי של בית־הסוהר נותן
להם דריסת־רגל בברלין המערבית .מישמר
סובייטי מופקד על ביתיהסוהר ,יחד עם
נציגי המדינות האחרות — והודות לכך
יכולים חיילים סובייטים לצעוד כחוק בברלין
המערבית ,להישאר ״נוכחים״.
הפשרה שתושג ,קרוב לוודאי :בבית־הטוהר
עצמו יפונה ,ואילו הס יועבר לאגף קטן
שלו ,המשמש כמרפאת הכלא.

דנמרק
סבל משולש

י

לפני ארמון כריסטיאנבורג בקופנהאגן ,בו
שוכן הריגסדאג ,בית הנבחרים הדני ,מוצבים
שלושה פסלים שאיש אינו יודע את סיבת
הצבתם לפני בית־הנבחרים.
הפסלים מסמלים את כאב־הראש ,כאב־
הבטן וכאב־האוזניים.
תשובה אחידה .לרגל פתיחת הפר
למנט הדני השבוע• ערך שבועון דני משאל
• לפי החוקה הדנית חייב הריגסדאג ל 
התכנס לפחות פעם בשנה ,בידס השלישי
השני של חודש אוקטובר.

העולם הזה 1519

הידית

נושא־פרסים בין קוראיו ,בו הם היו צריכים
לחוות את דעתם על הפסלים הפרלמנטריים.
התשובה הבמעט אחידה של הקוראים ה־
דניים:
פסלי כאב־הראש ,הבטן והאוזניים מוצבים
לפני הריגסדאג כדי להזכיר לכל אדם ה
מתעסק בפוליטיקה שהוא עלול לסבול מ
שלושתם.
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שוייץ
ע״ן ב פר החדש!
שירותי הטלפונים של המאה העשרים כבר
מזמן אינם מסתפקים במטירת תורנויות־
רופאים ,מועדי יציאת־הרכבת ,המלצה על
הסרטים הטובים של השבוע ותחזית מזג־
האויר.
היום אפשר כבר לחייג לאינפורמציה על
הכביש הבינעירוני הקרוב או למסור ל
הקלטה הודעה על שינוי כתובת ,יציאת
רופא־שיניים לחופשה שנתית או עיין ב
מדריך החדש!
יום ושעות ייחום .בכל זאת נדהמו
איכרים שווייצים רבים כאשר חייגו השבוע
למיספר  22 69 01בעיר לוזאן ושמעו את
ההודעה המוקלטת הבאה:
״כאן מרכז ההזרעה המלאכותית של
לוזאן .הודעתך נרשמת על סליל מגנטי .נא
מסור את שם המשפחה ,השם הפרטי ,כתובת
מדוייקת ,מספר טלפון ,יום ושעת הייחום.
אם המדובר בהזרעה חוזרת נא מסור את
שם הפר .היכון ! דבר ! ״

רכוש מקצוע מבוקש ב־ 6חודשים
הלימוד כולל אנטנות מעבדות משוכללות
אין צורך בידיעות קוד מות
פרטים והרשמה  9 — 1 :לפנה״צ 4 — 8 ,אחה״צ
ט כ נ י כ ו ן מכון ישראלי להכשרת טכנאים

תל־אביב
דרן פתח תקוה 44
;מול בית הדס

תל־אביב
דרך פתח תקוה 126
>מול הקריה(
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רחוב בלפור 5
בנין הועד למען החייל

סטטיסטיקה
שיא הונגרי
הצרפתי הממוצע מבלה בכל יום שמונה
שעות וחמש־עשרה דקות במיטה .אחרי
מנוחה ממושכת זאת הוא זקוק גם כל
יום לשער ,וארבעים דקות ליד שולחו־
האוכל.
בזה ,כפי שגילה השבוע מחקר של המכון
הסטטיסטי הלאומי של צרפת ,קבעו הצר
פתים שיא עולמי בשינה ואכילה.
הגרמנים •,למשל ,מסתפקים בשמונה שעות
שינה ללילה והאמריקאים והרוסים )וגם
היוגוסלבים והפולנים( בשבע וחצי שעות.
סוסים בלגיים .מעניין לדעת כי שעה
שהאמריקאים מבלים ,בכל זאת ,שעה וחמש־
עשרה דקות ליום ליד השולחן ,גומרים
הרוסים בחמישים דקות.
אבל הם עובדים מספר שעות שווה
בשבוע )ארבעים ושתיים וחצי( .ולא לחינם
עובדים הסוסים הבלגיים .הם למדו את זה
אצל אדוניהם ) 47שעות בשבוע(.
מי שעובד באמת זה ההונגרים .חמישים
שעות בשבוע.
כדי לא לקפח את הנשים ,גילה המכון
גם את העובדה כי עקרת־הבית הצרפתית
הטיפוסית עוסקת שלוש וחצי שעות ביום
בעבודות־הבית ,כולל קניות.
האמריקאיות והרוסיות יותר יעילות .הן
מסתדרות בשלוש שעות ליום.

למד
לצייר
בביתך
בשעותיך
הפנויות
דרך האולפן
לאמנות הציור

לפנות

ב כ ת ב לובד ,4866 .ת״א

רצונה
בגרה
חסון
ושרירי
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מכשירים לפיתוח הגוף
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