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שוב. קרה זה' השבוע
 ב־ הלבן. בבית צילצל האדום הטלפון

 הנועדים אמצעי־החירום הופעלו פנסאגון
 התייצבו בקרמלין אטומיות סכנה לשעת

מיוחדים. צוותי־מעקב
השלי שמלחמת־העולם לרגע, היה, נדמה

 עומדת הקטלנית, האטום מלחמת שית׳
לפרוץ.
 שגרם המאורע מהייושימה. 6 פי

ה ,מטות-ר,מלחמה בכל המירבית, לדריכות
 אוניית־ משבר היה לא בעולם, אטומיים

 את שהסעיר בקוריאה, האמריקאית הריגול
 הוא, אף והמאיים, השבוע, בהמשך העולם
העולמי. השלום את לקפח

 לדניה, השייכת הצפונית־מערבית, בגרינלנד
 מפציץ כמה. פי חמור אך ׳מיקרי, דבר אירע

 על לים, נפל מימן, נושא־פצצות אמריקאי,
הראדיו־אקטיבי. מיטענו
 נשא הוא .52בי־ מדגם מטוס זה היה
 עוצמת־ בעלות פצצות־מימן, ארבע בתוכו

 ששה, פי מגאטונים: 1,1 של התפוצצות
 אח כליל שחיסלה הפצצה מעוצמת כימעט,

.1945ב־ הירושימה
 היו אילו הללו, הפצצות שארבע משמע
 להשמיד יכלו להפעלה, ומוכנות מורכבות

 האוכלוסיה ריכוזי לכל בערך, המקביל, שטח
השמי. המרחב של

קר ת. לע מי ה ל ה של מזלם למרבה ו
 — סקאנדינאביה אזרחי ושל — אמריקאים

 מנגנוני־ כלומר: בלתי־מורכבות. הפצצות היו
עצמן. לפצצות מחוברים היו לא ההפצצה

 נתפס פצצותיו, על המטוס, נוסף: מזל
 \ לא הניצחי, הצפוני הקרח בתוך הנראה כפי
לשיכבת־השלג. מתחת אל ללב־ים, נפל

 הקרנה גילו למקום שחשו ההצלה צוותות
 אנשים לעקר המסוגלת — ראדיו־אקטיבית

מדי. רב זמן במקום כשנשארים להמית, ואף
אילו כי ראשונה, ממדרגה אסון זד, היה

בקופנהאגן* הפגנה
מקוריאה מסוכן

 היא הרוח, על־ידי הראדיו־אקטיביות פוזרה
 סקאנדינביה, ארצות כל את להרעיל יכלה

איסלנד. והאי גרינלנד פינלנד,
 רוח, קמה לא המזל: התערב שוב כאן

 של בזרועות המטוס את התופס והקרח,
הים. בדרך הקרינה התפשטות מנע כפור,

 נקטה אומנם מוגבל. האסון היה כך משום
 נגד מחתה חריף, דיפלומאטי בצעד דניה

ל מעל מטוסיה שהטיסה ארצות־הברית
הפ ערך הדני השמאל רשות. בלי שיטתה

 היי אך ארצות־הברית. שגרירות ליד גנות
בלבד. פורמאליים צעדים אלה

 בוואשינג־ ,האדומים הטלפונים יכולים עתה
)6 בעמוד (המשך

הי לטיסות־המוות ״הקץ הסיסמות: •
האטום״. פצצות ״הלאה אמריקאיות״,
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ארכיטקטורה בנין,

 אם תחליט מכן לאחר ורק
הקור לאחד להצטרף ברצונך

שלנו סים

בוליטכניקום
 קורסים נפתחים החודש
בסניפינו־ חדשים

רייג חיפה תייא
ביאליק לוין שמריהו 17 ברנר רחוב

42 30 55 אלנבי מפנת
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 הייסטינגס וורן הבריטי המצביא
 ד,בארונית השנייה, אשתו את פגש
 אנייה סיפון על אימהוף, מאריה אנה

 מייד. בר, והתאהב להודו נסע שבה
 נשואה היתד, 40ה־ בת הבארונית

 אך גדולים, לילדים ואם גרמני לצייר
 הייסטינגס. את הרתיע לא זה כל

וב גט לה לתת מבעלה ביקש הוא
 של משקלה את לו שילם תמורה
ה ואשתו הייסטינגס בזהב. האשד,
 שנים 41 באושר אחר חיו שנייה

ב לזכות רוצה אשד, כל נוספות.
 ויותר יותר לובשות ולכן הערצה

ה גרבי ״מרסי״, גרבי את נשים
 שישיית המפונקת. האירופית אופנה

 המהודר הפלאסטי בארנק ״מרסי״
 מבטיחה הגרביים צורת על השומר

 לאורך־ימים. מושלמת הופעה לך
 שישיית את בארנקך תמיד החזיקי

״מרסי״.
בברבי מאמינות נשים

1587 הזה העולם


