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 16,950 תקדים, ללא במחירים הפאר מכוגית
 1725 מנוע ל״י, 18,150 — אוטומטית ל״י.

צילינדרים. 4 חסכוני, סמ״ק
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בעולם
בריטניה

 במחתרת
לוגדון בלב
 ־ המבוקש האיש הסתובב רבים ימים

 הצטלם הוא לונדון. ברחובות המשטרה ידי
 דאונינג ברחוב ראש־הממשלה, לבית בכניסה

 עם ישב הוא שוטר־זקיף; ליד ,10 מם
הפילו עם נפגש הוא בבתי־קפה; עיתונאים

 ברטראנד )96( הישיש ולוחם־השלום סוף
ראסל.
 שנמן, ראלף כי רגיל: נרדף זה היה לא

 שם לעצמו קנה ,33 בן יהודי־אמריקאי
 ראסל״ מאחרי האפורה ״האישיות בתור

 במלחמה ובסדר, בחוק לוחם ובתור —
ובניצול.
 אדם אינו שנמן המיבצעים. איש

 10 משך ניהל אך — לסדר בז הוא רגיל.
 לורד של הפוליטיים עיסוקיו את שנים

 האמיתי האחראי תפקידו בתוקף היד, ראסל,
מת הישיש, הפאציפיסט של מיבצעיו לרוב

 ועד הגרעיני הנשק לפירוק בתנועה מיכתו
 פשעי־המלחמה נגד ב״בית־הדין להשתתפותו
 לצידו נלחם שם בוויאט־נאם,״ האמריקאיים

 כמזכיר כיהן גם שנמן סארטר. פול ז׳ן של
בית־הדין.

 היה הוא השפעתו: ניכרת במרחב גם
 להתערב פעם לא ראסל את ששיכנע האיש

 ישראל־ערב, לסיכסוך הנוגעות בפרשות
 בשם ישראל, נגד עמדה לאחרונה לנקוט

פליטי־ערב.
 הוא האמיד שנמן כלבה. עם יחסים

 מיסחריוח חברות של שלימה בשורה מנהל
 דירה לו יש לאור; והוצאות בריטיות

בוויילם. קטנה וחווילה בלונדון פרטית
בלתי־שיגרתיים: היו
 במשפט־גירושין גט,

הא בו סנסאציוני,
 ב״קיום אותו שימה
כלבתו.'׳ על יחסים

 יחד זו, עובדה
אי־שביעות־רצו־ עם
 האמריקאים של נם

 האיש של מפעילותו
ארצות־ אזרח שהוא

 שגרמה היא הברית,
 הבריטי לשר־הפנים

 לסרב קלגן ג׳יימס
 כניסתו את לאשר
הברי לאיים מחדש
טיים.

 המחייב חוק ״אין
בפשטות. השר, אמר לכך,״ אותי

 נכנסתי בפנים. אני ״עכשיו שנפלד: מגיב
הרשמיים*.״ מיסמכי עם כחוק,
 בעייה להתעורר עשוייה טענתו, נכונה אם

ה על־ידי שנמן נתפס השבוע כי משפטית.
 הכניסו חוכמות שום בלי הבריטית. משטרה

 לארצות־ טם אשר למטוס השוטרים אותו
הברית.

ל הגיע ואף גלים היכר, שנמן של גירושו
הבריטי. פרלמנט

ברית־המעצות
מות

הגיבור

 הפרטיים חייו גם
ממנו ביקשה אשתו

שנמן

 גדוד של שלימה יחידה נאבקה לשווא
 עמדת־המיק־ נגד הסובייטי הצבא של 254

 העמדה הגרמני. הצבא של האחרונה לעים
 צ׳רנושיקי, לכפר הדרך את לחסום הוסיפה

הרוסים. של התקדמותם את למנוע
 מאטרוזוב מאטויז׳ייביץ אלכסנדר קפץ אז

 לעבר דילג 18ה־ בן הנער האש. תוך אל
 אשנב־ את המפרפר בגופו חסם הבונקר,

 חבריו, התקדמו בינתיים הגרמני. הירי
 שידי־ שעה אותה, תפסו העמדה, את סובבו

מגפיהם. בין גוסס דם
23ב־ היה זה סמלי? להדום למה

 הסובייטים, הקימו מאז .1943 בפברואר
״האמיץ למאטרוזוב אנדרטה אסירי־התודה,

 את החרים האמריקאי משרד־הפנים •
 בבוליביה, הופיע ששנמן לאחר דרכונו,

 דבריי. רז׳י למהפכן עד־הגנה לשמש כדי
 ארצות- של העליון ביתיהדין החלטת אך

להח השלטונות על בינתיים אסרת הברית
בחזרה. קיבלו ושנמן — דרכוני־אזרחים רים
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