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בשלם
אנגליה

הנ״רח קץ
 את לייעל החליט האנגלי גנזך־המדינה

ה את למדו הלונדונים הגנזכאים עצמו.
 שלהן היסודות שאחד האמריקאיות, שיטות

תיירת). עם (חורז ניירת שפחות כמד, הוא
התכתב תיקים, מדי יותר מצטברים כאשר

 שמי רק להשמיד. מתחילים ומסמכים, ויות
 להשמיד מה לדעת צריך ניירת שמשמיד

להשאיר. ומה
ב מישהו ממשלה. שהפיל מכתב

 שנה 40 לפני שקרה מה כי החליט גנזך
 את והשמיד לקח כך חשוב. לא כבר באמת

ה של והמשונים החשובים המסמכים אחד
ה זינוב״ב מכתב זה היה העשרים. מאה

ה הלייבור ממשלת את שהפיל מפורסם,
בבריטניה. ראשונה

 מעולם, הוכחה לא שאמיתותו מכתב, זהו
 זינובייב, גריגורי על־ידי כביכול שנכתב

 ראש אל הקומוניסטי, האינטרנציונל נשיא
 מק־דונלד, רמזיי הראשון, הלייבור ממשלת

 למהפכה זינובייב קרא ובו ,1924 בקיץ
בריטניה. פועלי של מזויינת

 גילוי בעקבות הבוחרים על שבאה החרדה
שמק־דונלד עד גדולה כד, היתד, זה מכתב

 גם הוא האפשרות, בידו היתד, רק כאשר
 והוא ואומנותיים. כלכליים בעניינים התערב

ב חוסר־אימון בהפצת שלו את עשה גם
הדמוקראטי. המשטר יעילות
ישי הקליט הוא הכל. היה לא עדיין וזה

 מפלגת־השלטון מרכז של ביותר סודיות בות
 המזכירות חברי על אפילו בהן (ישיבות

 הוא בכתב). הערות לעצמם לרשום נאסר
 קציני־ של בבתיהם מכשירי־האזנה התקין
 של בבתיהם ואפילו בכירים. ופקידים הצבא

וראש־הממשלה. יו״ר־הכנסת
לק יכול רק זה !די :אמר הנשיא

חופ יד לשירות־הבטחון נותנים כאשר רות
 היתד, השי״ן־בי״ת של ידו כאשר אך שית.

 מב־ התקץ אפילו שהוא עד כל־כך חופשית
 הנשיא, של הכפרית בחווילתו שירי־האזנה

די! הנשיא: אמר
 את שגילה מיוגוסלביה טיטו זד, היה כי

 לפני פיטר כאשר האלה הש״ב עלילות כל
 אלכסנדר הש״ב ראש סגנו, את חודשים כמה

 סוואטיס־ שר־הפנים עוזרו, ואת ראנקוביץ׳,
.,סטפאנוביץ לאב

היו בפרלמנט השבוע טיטו שגילה כפי
 הפרשה, על הדיון סיכום בעת גוסלבי,

 ברורה. השי״ן־בי״ת אנשי של כוונתם היתד,
 הצעדים ואחד השלטון. את לתפוש רצו הם

האזנת־קבע היתד, השלטון לתפישת בדרך

מינכף הסכם חותמי
המלחמה לפני חודשים 11 שלום,

ול הכלליות בבחירות מוחצת מפלה נחל
 כעבור רק מלא לשלטון הלייבור חזר מעשה

שנה. 21
 השבוע מלחמה. שהביא מסמן•

 הגנזכאים כי בלונדון משרד־החוץ גילה
ב לעיין ביקש מישהו בשיטתם. ממשיכים

ה כי גילה מינכן, הסכם של המקורי מסמך
איננו. ילד

 נוויל של הפיוס מדיניות סמל מינכן, הסכם
 חתמו עליו הכניעה מיסמך הוא צ׳מברליין,
ב ומוסוליני, להיטלר ודאלאדייד, צ׳מברליין

 האזורים לסיפוח ניאותו ובו ,1938 קיץ
 (ארץ צ׳כוסולובקיר. של הגרמנית דוברי

לגרמניה. הסודיטיס)
 11 אז, חזר צ׳מברליין המטרייה איש

 ללונדון מלחמת־העולם, פרוץ לפני חודשים
 להם הביא הוא כי המריעים להמונים ובישר
אנו״. בימינו ״שלום

 הנבוך הגנזך הסבר את לקבל גם אפשר
 לא במקום תוייק רק הושמד, לא המסמך כי

 לא כבר לאיש אולם למצאו. וקשה נכון
 ארגוני של נציגים כמה להוציא איכפת.
ל בון ממשלת שתבעו גרמניים פליטים

 על־מנת ההסכם, של ביצוע־חוזד על עמוד
 בצ׳כוסלו־ המצויים לבתיהם לשוב שיוכלו

ה הגרמני שהקאנצלר רק היום. של בקיר,
 והודיע הזדרז קיזינגר, גיאורג קורט חדש,

ומבוטל. בטל מינכן הסכם כי
 בידו כי משרד־החוץ גילה השבוע בסוף

 זה זאת. בכל מינכן הסכם של מקורי העתק
 חיל־ד,מודיעין שאנשי הגרמני ההעתק הוא

 באביב הנאציים הגנזכים מן נטלו הבריטי
1945.

יעוסלביה
השיויבית עלילות

 כאשר יסודי. באופן עבד השי״ן־בי״ת
 מיעוטים, בני חיו בו באזור פעל הוא

ו־ משנהו. נגד אחד לאום להסית השתדל

ו ביוגוסלביה ומי הסי כל של לטלפונים
 ודירותי־ במשרדיהם מכשירי־האזנה התקנת

האח״מים.** כל כמעט של הם
כרו יותר עוד היו טיסו של שאוזניו זד,
 אך לו. עזר זה מאזיניו, של אלד, מאשר יות

 מכשירי- התקנת שמאפשר מי לכל כדאי
 כבר אם הלקח: את לזכור בקלות האזנה

אצלך. גם להתקין אפשר מתקינים,

הארץ כדור
 עמדו אוצות־הברית, בדנוור, תיקו. •

שלו שילמו לקולנוע, בתור צופים שלושה
 לבית־הקולנוע, נכנסו דמי־כניסה, דולאר שה

ו אקדחיהם את שלפו הקופאי, לתא חזרו
 דד שלושה שהכילה הערב, קופת את שדדו
בלבד. לאר
 ציילון, בקולומבו, הקטר. נקמת •
 גלגלי תחת למוות שפוטר, סבל־רכבות קפץ
 את למוות עימו גורר כשהוא מתקרב, קטר

לפיטוריו. אחראי שהיד, תחנת־הרכבת מנהל
 בניו־יורק !,כעצמך זאת עשה •

 פסנתר מקומי יצרן־פסנתרים לשוק הוציא
 לאומנים־חוב־ ייעד הוא אותו במינו, מיוחד

 אחרי הנאה־של־אמת: אחר המבקשים בים
כפ על לוחצים הפסנתר על הפריטה תום
סו כפיים מחיאות ורעם לדבר, מיוחד תור

בחדר. נשמע ערות

(גר היטלר (איטליה), מוסוליני מימין: *
 (ברי צ׳מברליין (צרפת), דאלאדייה מניה),
טניה).

 האזנה שערוריית פרצה השבוע בסוף •*
 בה בארצות־הברית, שווה במידה חמורה
 לכל האזינה הפדראלית הבולשת כי נתגלה

 זרות. שגרירויות כולל אותה, עניין שרק מי
 ארי בסנאט החשובים הסנאטורים אחד אמר

ל מאזינים שלא סנאטור אין צות־הברית:
 להרכיב קל יותר הרבה ובכלל, שיחותיו.

 לשיחותיהם מאזינים שלא אלה של רשימה
הרוב. כנראה, הם, להם. מאזינים שכן מאלה
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