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 האמריקאי שמאמץ־המלחמה בשעה בה

 התארגן במהירות, מתמוסט בוויאט־נאם
 יוצאי־דופן של אחד סוג עוד השבוע

הבינ האיגוד הוקם בשטוקהולם אמריקאיים:
אמריקאיים. עריקי־צבא של לאומי

 אר־ מצבא לעריקים סעד מגיש האיגוד
 ביטאון, יפרסם הוא בוויאט־נאם. צות־הברית

 הגולים. לעריקים קשר ייצור
■היו״ר הצהיר קשר״״ מקום היא .הגלות

 הצ׳כוסלו־ המסע וסביב בפולין, קראטיים
 ליבראליזציה למען — ההפוך בכיוון באקי

 עדיין, סערה ויאט־נאם המישטר. של גוברת
 בירות וכל ג׳ונסון, של הצהרותיו למרות

 התפטרות סביב בחישובים עסקו מסך־הברזל
מחדש. המתחמם המרחבי, והסיכסוך ג׳ונסון
 השבוע, עסוקה, היתד, מוסקבה אבל
 כי הרוסית: ההיסטוריה כמו עתיק בטקס
 ארץ־הענק כל עם יחד ברית־המועצות, בירת

 לשניים אחרון כבוד חילקה הסובייטים, של
 את בדרכו, אחד כל המסמלים, — מגיבוריה

המודרני. האדם של מסע־החלוצים
 היהודי־ נפטר ראשון פעמים. 5 מת

 חתן גרעיני, פיסיקאי לנדאו, לב הסובייטי
ואחד ברית־המועצות, גיבור נובל, פרס

טרצ׳קוכה הקוסמונאוטית עם (שמאל) גאגארין אלמנת
הקומסומויל אל הקולחת מן

הזוהר כשיא ואשתו נאגארין
הקוסמוס אל הקומסוסול מן

 מיסורי. ממדינת ג׳ונס וויליאם האיגוד, של
 צריך אז ובודדים. רעבים גלמודים, ״נהיה

זה.״ מצב על להקל משהו לעשות

ס־ית־המועצות
הגיבורים דימדומי־

ו י —י—■ ן 1 וווו

 סביב חצוי היה הקומוניסטי העולם־
והאנטי־דמו־ האנטי־ציוניים מסעות־הדיכוי

ש ביותר וטובי־המזג חמי־הלב האנשים
הבינלאומי. המדע הכיר

 האטומי המדע מייסדי בין היה לנדאו
 בנתונים בתחילה, השתמש, הוא הרוסי.

 בשנות לברית־המועצות, שהוגנבו המועטים
חש סוכנים על־ידי והחמישים, הארבעים

 באר- אטומיות ממעבדות — סובייטים איים
ובאנגליה. צות־הברית

בנתו השתמש הוא מומחים, לדברי אך,
 מחדש המציא לגמרי, יוצרת בצורה נים

 לאחת רוסיה את שהפכו ודרכים, שיטות
ביותר. המתקדמות הגרעיניות המעצמות

 כאשר השילטון, מלב נשתכח לא זה כל
 ב- קטלנית, מתאונת־דרכים לנדאו לב סבל

 אצו ברית־המועצות רופאי מיטב .1962
 בגולגולת המדען שכב שם לב, של למיטתו

 ימנית ריאה שבורות, צלעות תשע מבוקעת,
 חמורים ו״פגעים שבור אגן־ירכיים מחוררת,

הפנימיים.״ האברים בכל
 לא הם מת. והוא — בו טיפלו הם

פעמים. ארבע הפצוע את החיו ניכנעו,
 למאמצי־המדע הודות לחיות, המשיך הוא

 ושלושה שנים שש רופאיו, של ולידידותם
.60 בגיל מת השבוע, חודשים.

ה ד ת. אג מי מ  אחר סובייטי חלוץ ע
 והאדם קוסמונאוט, גאגארין, יורי היה שנפל

החיצון. לחלל שיצא הראשון
לחק בן אמיתית: אגדה הוא סיפור־חייו

 עבד הוא פשוטים, קולחה חברי לאים,
ו לקומסומול, נתקבל כפועל־מתכת, תחילה

 בית״הספר שערי לו ניפתחו — משם
 כשקרא יעודו, את גילה שם בסרטוב. הטכני

ורן. ז׳יל של הדימיוניים סיפוריו את
 לתעופה, המקומי לקלוב נתקבל הוא

 של האקדמיה את ,1959ב־ נטש טייס, הפך
 קצין־ סתם להיות כדי הסובייטי חיל־האוויר

ולטוס. ולהמשיך טייס
 שנתייה כאסטרונאוט־מיועד. נבחר אז

 ניקולייאב טיטוב, חבריו: של בחברתם אומן,
 אישית, בו, בחר כרושצ׳וב ניקיטה ופופוביץ.

 והשליט מאחר הראשון, טייס־החלל לשמש
 של חי לסמל היפה הנער את להפוך רצה

הפוליטית. הצלחתו
גאגארין הצליח. הוא בטיסד!. מוות

)20 בעמוד (המשך

1597 הזה העולם

ץ־־

 בכך. צורך אין כי המקרר פנים את תצבע אל
 קטנים פגמים לצביעת נועד טמבור-ספריי

 הילד, של האופנים בבית, המקרר של בצבע
 הגברת של הכביסה מכונת התינוק, של העגלה

 טמבור-ספריי מכוניתך. של צבע פגמי או
 הפגמים. את יתקן נפלאים גוונים באחד-עשר

ולהידור: לנוי פגם. כל מכסה טמבור-ספריי

ס טסבוה

האלגנטי! לגבר
ש ד ו ח י ר ו ע ן נ ו כ מ ״ ״ ג ם י ר ו ע נ

ה ק י ט מ ס ו ס ק מ ים גי ו  
בפנים אינדיבידואלי טיפול

 תל־אביב ,221586 טלפון לצלצל נא תור קביעת לשם
 דיזבגוף).—גורדון רחובות (על־יד 14 הירשנברג רחוב
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