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בשלום
 השבוע׳ מילת־ר׳מפתח, היתר, בויטנאם

.שלום״.
 והתכוננו — האמריקאים שלום על דיברו

 שבבר המפורז, באיזור חומת־מגן להקים
אפסיותו. את הוכיח

 אירגון־השיחרור אנשי שלום על דיברו
ה־ בדרום־ויטנאם,

פיר־ אשר ויט־קונג׳
 בו חדש, מצע סמו

השאר: בין הובטח,
 חזית להקים #

 של לאומית שיחרור
הכול דרום־ויטנאם,

 ולא קומוניסטים לת
קומוניסטים.

 זו כשחזית •
 היא לשלטון, תגיע
להח ״בזכות תכיר

ו פרטי ברכוש זיק
אמצעי את להחזיק
פר בבעלות י,ייצור
טית״.

 הכנסיות זכויות על תשמור החזית •
ורכושן. השונות,

 של הכלכלית פעילותה את תעודד היא •
והמסחרית. התעשייתית הבורגנות

 מכל וטכנית כלכלית עזרה תקבל היא •
ממערב. או ממזרח אם בין המדינות,

 המיסמך זה היה מהירה. תגובה
 שפורסם ביותר והדמוקראטי ביותר המתקדם
הקומוניסטי. המחתרת אירגון על־ידי אי־פעם

 הויט־קונג של החדש המצע היה אם גם
 הוא יהווה שאם ברור — תכסיס הקומוניסטי

 עתידית, סייגון ממשלת עם להסכם בסים
 השתלטות של אפשרות כל מבעליו ימנע הוא

חד־צדדית.
 בסייגון שמישהו האפשרות שעצם אלא

 עם לסיכומים, יגיש אפילו או מו״מ, ינהל
 האמריקאים את מכליהם הוציאה הויט־קונג

הדרומית. מועצת־ד,קצינים ואת
 לבוא. איחרה לא הקצינים של תגובתם

 — הויט־קונג נגד מכוונת היתר, לא היא
בסייגון. שוחרי־השלום נגד אלא

 דין־ טרונג נעצר שעבר השבוע באמצע
 הגדול הקולות במספר שזכה המועמד דזו,,

 אחרי החודש, ראשית של בבחירות ביותר
 תיאו. ואן נגויין הגנראל דרום־ויטנאם׳ נשיא

ומייד. — שלום שדרש המועמד זה היה

בריטניה
חישול
המרגל

 חודשי־ 18 משך טען, מרגל!״ לא ״אני
 והסוכן איש־העסקים הרוסים, בידי מאסר

ויין. גרוויל הבריטי, למכשירי־אלקטרוניקה
כ עצרוהו, הם לו: האמינו לא הרוסים

 אלוף־מישנה של איש־קשר בהיותו חשוד
 את ששנא הצבא־האדום, איש פנקובסקי,
המערב. למעצמות סודות מכר הקומוניזם,

 הוחלף, שויין לאחר שנים שלוש עכשיו,
 הסובייטי המרגל תמורת חומת־ברלין, ליד

זכרונותיו את ויין פירסם לונסדייל, נורדון
 הבריטי.״ באינטליג׳נם מרגל ״הייתי והודה —

פנקו־ עם קשריו פרשת .מיבחן״הסבל
פורסמו כבר כשלעצמם,, המעניינים בסקי,

הסובייטים. על־ידי —
 סוד לראשונה מפרסם ויין זאת, לעומת

 משתמשת, בריטניה כיצד מגלה הוא אחר:
 לשבור כדי ובעינויים בשיטות־טרור היא, אף
שבידה. המיזרחיים המרגלים את

 הסכים שהוא לאחר לויין, נודע הדבר
למוסקבה. צאתו ערב ״מיבחן־סבל״,, לעבור
 נלקח שם עזובה. לחווילה הועבר הוא
 ועבר הורעב, הופשט, חשוף־קירות, למוסך
מומחים. שני של בידיהם טיפול

בכליו האיש את היכו הבריטיים הסוכנים
 מבלי — ובצווארו בשריריו ובקיבתו, תיו

כלשהן. עיקיבות להשאיר
 לחקור: פסקו לא הטיפול זמן. בל ובמשך

 הסובייטית? בשגרירות שלך איש־הקשר ״מי
 כסף?״ לך נותן מהרוסים מי

 של יומיים ״אחרי .פשוטה בהמה
 לחשוב ״התחלתי ויין, מספר כזד״״ טיפול

מיבחן. לא כבר שזה

 בי? בוטח אינו שוב האינטליג׳נס ״אולי
 כסוכן־ חשוד אני אולי עצמי. את שאלתי
כפול?״

 הגיעו ״הכאבים ונמשך. נמשך הטיפול
 בהמה אלא בן־אום הייתי לא שכבר כך לידי

ויין. נזכר פשוטה,״

הברית ארצנת
 השלווה חץ

טרוני והאף אלק ה
 העשרים המאה שמלחמות אמר מאו

 המדינות. בתוככי ויותר,, יותר יתנהלו,
 בכמה הקייץ שנתקלו אמריקה, ומשטרות

 מלחמת־גרילח של מובחרות דוגמאות וכמה
 מקבלות ועוד, שיקאגו בניווארק, עירונית

המהפכנית. סין מנהיג של דעתו את
ה הנשק תעשיית עוברת גם כך משום

 מכי של לייצורם ויותר, יותר אמריקאית,
 המכודנים מכשירים חדש: מסוג שירי־לוחמה

 מעשה־ וכל עירונית התמרדות כל לחסל
אינדיבידואלי. תוקפנות

 של ביותר הרציני הגולם .בישראל 0״
 המעשן, הטנק הוא הפנימית מערכת־החימוש

 ארצות־ שבדרום באטלנטה,, השבוע שהודגם
הברית.
המפליט פתוח, יותר פחות־או טנק זהו

ואשתו ויין
בצוואר בשרירים, בקיבה, בכליות, סכות

 יכול אינו אשר — וצורב מסנוור עשן
לתא־הנהג. ואופן, פנים בשום להגיע,

האלקט ״האף הוא לגמרי אחר מכשיר
 של נוכחותו את ״מריח״ זה מכשיר רוני״.

 בסביבה. המסתתר עוין, לוחם או צלף
 על לשאת אפשר אותו במיתקן, משתמשים

 — ויטנאם ביערות תרמיל, כמו הגב,
הדרום. של השחורים ובגיטאות
 עורכות באמריקה אחרות כימיות חברות

 אקדח זהו השלווה״: ״חץ על ניסויים עתה
ה כימי, חומר חדורים החצים יורה־חצים.

 שוקע כזה בחץ ״הנפגע מרגיע. כסם משפיע
 רוצה שעה חצי ובמשך ובהזיות, בחלומות

המדענים. מסבירים ובשלווה,״ בשלום רק
 המציאה פורט־וורת, שבעיירה ווסטרן, חברת
 ״קליפת־הבננה מחוכמת: פחות לא תחבולה

 מידרכה, כל ההופך תכשיר זהו המתמדת״.
 הקרח. מן עשר פי לחלק מותז, הוא עליה
 כשאתה תיתכן, לא מהומה או הפגנה ״שום
 מסבירים הרצפות,״ על הזר, הנוזל את יורה
החברה. אנשי

 הנלחמים השוטרים של האישי נשקם ואילו
 תכשיר המכיל בקבוק־ההתזה הוא במהומות

 במשך לחלוטין, אדם, לשתק המסוגל מיוחד
ה בעזרת איש ״כשעוצרים שעה. חצי

 שנלקח כלל מרגיש הוא אין בקבוקון,
השוטרים. אומרים בשבי״,

 ב־ השימוש עשוי יצרני־התכשיר, לדברי
 מטר שמונה למרחק היורים — בקבוקונים

ביש גם הקרוב, בעתיד שגור, להיות —
 לדבריהם, משתמשים, עכשיו כבר ראל:
 — דומים בבקבוקים ישראל משטרת אנשי

 חזק מדמיע גאז רק אומנם, המכילים,
ביותר.
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 בריאותג על השזמר הספריי - אלנט
השיער של הטבעית וגמישותו

באמת. מושלמת לתסרוקת - אלנט

 י״ב י״א, י׳, ט׳, בוקר לכיתות ההרשמה נמשכת
ולמבוגרים לנוער ערב ולכיתות

מעשית טלויזיה * מעשית אלקטרוניקה רדיו *
לצי אלקטרוניקה רדיו קציני *
 ותעשיה בנין חשמלאות * רכב חשמלאות *
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