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בשלם
אורוגוואי

ת אגדו פק־ד־סטאן מ
פקי 54,836 על שרוצים מד, להגיד אפשר

 באים לפחות, הם, אבל בארץ. הממשלה די
 בהן מדינות יש בשבוע. ימים ששה לעבודה
בר למשל. אורוגוואי, שקדן. פחות המנגנון

 רק עובדים ואת דרום־אמריקאית פובליקה
 לעבודה באים לא ואם בשבוע ימים חמישה
דבר. מפסידים לא כן גם לחודש, בראשון

ה ממדינות־הסעד ׳אחת באורוגוואי, כי
ה פקידי מקבלים בעולם, ביותר מפותחות

 הביתה, משכורותיהם את הממשלתי מנגנון
בדואר.

 וינאלס, מנואל היטב ניצל זאת עובדה
הבירה. במונטבידיאו לאומי ביטוח פקיד

 לו חי ויגאלם בתיכרדדואר. צ׳ק
 שלו, בגינה טיפל בבוקר משוגעים. חיים

לש יצא ובערב לקולנוע, הלן אחר־הצהריים
 ובכל השכונתית. במסבאה כוסות כמה תות

בדואר. משכורתו את קיבל לחודש ראשון
 מב־ נציג במקרה, הופיע, אחד שיום עד

 על־מנת לאומי לביטוח במוסד קר־ר,מדינה
 את לתפקידיהם. הפקידים התאמת את לבדוק
 לבחון. יכול היה לא הוא וינאלס הפקיד
 13 זה לעבודה הופיע לא שוינאלס נתגלה

 המשכורת את קיבל הוא כי אם שנה, וחצי
בדואר. לביתו, לחודש ראשון בכל

 מאז עבודתו במקום הופיע שלא וינאלם,
 כי החליט בי היום ,1953 באוגוסט 13ה־

 מתיבת־ הצ׳ק את להוציא מספיק בשבילו
 היה לא איש אבל במקום. פוטר הדואר,

או המשכורות 162 את בחזרה לדרוש יכול
תמורה. ללא קיבל תן

 ב־ העליון בית־המשפט השבוע פסק כך
 נגד שר־האוצר של בערעור־בזק מונטבידיאו,

 אמר לא ״איש השופטים: הסבירו וינאלס.
 בהן השנים וחצי 13 משך לוינאלם מאומה

בחסרו חש לא איש עבודתו; ממקום נעדר
 למקום־ לשוב ממנו ביקש לא איש נו:

אי־הופעה.״ על אותו פיטר לא ואיש עבודתו

ברית־המועצות
המעשן השפן
 את המעשן היחיד אינו הרוסי האזרח
 אלפי כמה גם התפלות. המאכורקה סיגריות

נאל בטיפליס, המעבדות במרכז שפני־נסיון,
מאבורקה. סיגריות שנתיים זה לעשן צים

 כדי המדע, בשירות זה את עושים הם
 הניקוטין שאריות בין הקשר את להוכיח
הסרטן. למחלות והזפת

 את לבלוע השפנים את להכריח על־מנת
מו לתוכן מסיכות, לראשיהם חבשו העשן,
נו השפן כאשר הבוערות. הסיגריות כנסות

עשן. לבלוע נאלץ הוא שם
 כמו בדיוק לידם. סיגריות תשע
 קשר רק שהוכיחו האמריקאיים, עמיתיהם
 הסובייטיים המדענים גם הצליחו לא נסיבתי,
ל עישון בין הקשר את ישירות להוכיח
 לעשן ממשיכים השפנים כי אם סרטן,

ליום. סיגריות תשע של בקצב נזאכורקחז
 אושר נכון, יותר או הוכח, שכן מה

ל מאד מהר הופך שהעישון זה מחדש,
 השפנים ״אם סובייטי. מדען אמר הרגל.

 ארוחת־הבוקר לפני סיגריה מקבלים לא שלי
עצבניים!״ נורא נהיים הם

ה כ פ ה מ ת ה תי תרבו ה ה ל דו הג
 ידע סובייטיים, במספרים שהתעניין מי כל
נול יום שכל אלה כגון עובדות־יסוד מזמן
 865 יוצאים או תינוקות 5500 ברוסיה דים
מבתי־החרושת. נעליים זוגות אלף

 מספרי- כמה גם לדעת אפשר היה השבוע
 של הגדולה התרבותית המהפכה על יסוד

הידי סוכנות שגילתה כפי ברית־המועצות.
 יום מדי ברוסיה מתפרסמים הסובייטית, עות
 אלף 20 של ממוצעת (במהדורה ספר 134

(ב עיתונים 4000 לאור ויוצאים טופס)
גליון). אלף 17 של ממוצעת תפוצה
 שבעה רוסי יום בכל מבקרים מזה חוץ
ל הולכים אלף 400ו־ בקולנוע איש מיליון
קונצרט. או תיאטרון הצגת

גרמניה
די שמות ב
התאבד, גבלם פאול שיוזף אחר שנה 22
 של בבונקר ילדיו, וששת אשתו עם יחד

 של הפרטיכלים התפרסמו בברלין, היסלר
ב הנאצי, משרד־התעמולה צמרת ישיבות

עמד. הוא ראשו
 ב־ שהתקיימו הישיבות 1200מ־ כי אם

 397 של הפרטיכלים נמצאו מלחמת־העולם
על מלאה תמונה נותנים אלה גם הרי בלבד,

ס גב?
וארמית מנוולת תעמולה

 ״הנשק פעם שאמר גבלס, אשף־התעמולה
היטלר!״ זה שלי

 ב- הסתפק לא גבלם אפסים.״ ״המין
 המנוולת התעמולה אמן היה הוא היטלר.

 להטיל למשל, הורה, הוא ביותר. וד,ארסית
 המערבית בחזית הצרפתיות לעמדות מעל

 חיילים נראו בהם פורנוגראפיים, עלונים
צרפתיות. נשים עם מתעלסים אנגליים

 אומות, לתקוף ״לא העיקרון את קבע הוא
 נבון מספיק היה הוא ממשלות!״ רק לתקוף

 על ללגלג לא הגרמניים לעיתונים להורות
 מאמץ־המל־ למימון הבריטיים מסי־החירום

 יצטרכו הגרמנים שגם לעצמו תאר כי חמה,
במאוחר. או במוקדם זה מסוג למסים
 שמתברר כפי גבלס, היה לכל מעל אבל

 במשרד־ היחיד המספר הפרטיכלים, מן
 מעוזריי, אחד לדברי מלא, שהיד, התעמולה

אפסים״. ״המון
המת את מראש יומיים לבקר נהג הוא
 של בפינת־האשה להישדר שעמדו כונים

 רצוי לא ״זה כי הגרמני, שירות־השידור
א להם חומרי־המזון שאת מתכונים לשדר
 רבה בהצלחה חיפה גם והוא להשיג.״ אפשר

בחזית. משירות משתמטים על
 ״אין כי הורה 1939 לדצמבר 5ב־ כבר
 מדי יותר של שמותיהם את להזכיר צורך

 ליצור לא על־מנת רשמיים, בטקסים נוכחים
 של שירות־החזית על בלתי־נכונה התרשמות
הנאציונל־סוציאליסטית.״ המנהיגות

התג־קונג
תיקו

ה במזרח האחרונה הבריטית המושבה
 שהתנועה רק לסין. לשער נחשבת רחוק
 כמה עד דו־סיטרית. כידוע, היא, שער דרך

 השבוע שנערך משאל הוכיח נכון הדבר
 המכריע שרובם הונג־קונג, תושבי בין

סינים.
 הגיע אכן כי וידאו המשאל תוצאות

 למושבה הגדולה התרבותית המהפכה שמע
 עיין שמיני סיני כל מאד. ברורה בצורה
 אחת פעם לפחות האחרונה, השנה בחצי

 טסה־ מאו ביבשת, המפלגה יו״ר בכתבי
טונג.
 של המערביים קוראיו את להרגיע כדי

עוב זה גילה המשאל, את שערך העיתון,
 גם בהונג־קונג שמיני סיני כל נוספת: דה

 פעם לפחות האחרונה השנה בחצי עיין
 הוא שגיבורם פלמינג, יאן בספרי אחת

בונד. ג׳יימס

הארץ כדור
 סיכם בניו־יורק בנייאדב. כן גם 6
ה את הקוף צ׳יטה, מועדון־הלילה מנהל

 כי גילה המועדון, של העסקיות תוצאות
 עמם האורחים נטלו פתיחתו מאז בשנתיים

מאפרות. אלף 50 בדיוק

1538 הזה העולם


