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ברונפמן הפצה
והסימפ האקטואלית היפירסומת את

 אחרונות" ב״ידיעות מצאנו הזאת, טית
 למה יודעים אנחנו ועכשיו ,12.7.73מ״
 ילדים )10$ (פלוס״מינוס 160,000 יש

רעבים.
(מאב 1 לקרוא יודעים לא פשוט הם

 ההוא הדו״ח עפ״י ראשון מצוקה חן
השכלה). חוסר —

ה הפרימיטיבים לקרוא, ידעו אילו
ל ״בזק״ מדריך את קוראים היו אלה,

 יש ותה, מלחם שחוץ ויודעים מסעדות,
בתיאבון. וגונדולה. קסבה גם

דבר
 הא, הא, לאלימות? נכנעתי אני
 שהבהרתי חושב אני אדוני, לי תסלח

 ד בכוח כי היטב הבהר לגרוזינים
תבי זולת דבר ישיגו לא הם אלימות
עותיהם.

 איש אדוני, לעבודה יחזרו לא הם
ב יישבו הם בנמל. ימשיך לא מהם

 משכורתם. את יקבלו הם ושם בתיהם
 אבל לים, יום יום שיילכו מצידי
!אצלי לא יעבדו. לא הם בנמל

 באמת מדובר? הפגנות באיזה אגב,
 במאות מוקף הייתי דבר. ראיתי שלא

 שלא כך והרביצו, שצעקו אנשים
 שחילצו בשעה גם הפגנה. כל ראיתי
 היב־ לא פוספטים לשק מוסווה אותי
באלימות. חנתי

 זה להגזים? למה באמת, אבנים?
 בניין. בכל להשיג שאפשר רגיל חצץ

 מהר. תתכופף אפסי. הקליעה אחוז גם
מימחטה. קח הנה,

 שורפים הם איך תיראה בחיי. ילדים,
 לי, תסלח ילדים. העיריה, בניין את

 הוא בניינים ששורף אדם בשבילי אבל
.45 בן הוא ואפילו ילד,

827 מגן. קסדת חובש תמיד אני 0 

ראש. פצועי הם ההפגנות מניפגעי
 בכוח. אותם לדכא שיכולנו כמובן

 4 ועוד בשטח שוטרים 7 לנו היו
 בכוננות. ולילה יום שם ישבו בתחנה.

שוט שני ישנם מזה חוץ אותם. סגרו
 במחסום, ניתקלו בדרך. מנתיבות רים
יגיעו. הם אבל

ה את שנעלו הגרוזינים את איתרנו
 לא אם מפתח, דמי יקבלו הם פקידים.
מזה. למעלה

 איתם שהמו״ט אומר הייתי לא
 שנציג נכון מתוחה. באווירה התנהל
 אימת כל כמטורף צרח הפועלים מועצת
 לכך הייתה לא אבל ציפורן, לו שעקרו

 גחלים על ישב לא הוא הצדקה. כל
 שאיש ייתכן לחץ? העיריה. נציג כמו

 מתחת שרוע שהיה הנמלים מועצת
 לחץ, הופעל כי יגרום גרוזינים 70ל־

 שישבו הגרוזינים דעתי. זו אין אולם
משקל. שומרי ברובם היו עליו

 פשרה של הסכם הישגנו לדעתי
 ישראל עם לתועלת הדדי, כבוד מתוך

שחשוב. מה וזה פזורותיו, כל על

פעמיים שיעמם הדוקטור
ם ריגול סיפור שכי ת בהמ א  בר־זוארץ מיכאל ד״ר מ

טן יונתן ע״י לו שהודלף כפי ק ל השחף _ ה טו ס מ ה
ת הטבעת ק הד ת מ

 החשאי, השירות מן הקישח החצ׳קון חונטסי, אלפונסו
 עיתונאים אותם הקבלה. אולם של לאורכו מעדנות פסע

 הגבר על מבטם השהו לא בנמל־התעופה, ששהו בודדים
 האורחים־ חדר עבר אל בגמישות שנע המכנס, וחטוב התמיר

 מדגם למטוס נתונים היו מעייניהם כל החשובים־ביותר.
 את בקרבו להביא היה ועתיד המסלול בפאתי שנחת ־^£,681

פיל־ ארצ׳י רק .2£.,£.0ה־. ראש מקינטוש, יוג׳ין קולונל

 טלפון אנד טלגרף מורנינג הסאנדיי של החרוץ כתבו בינג,
חונטס. אלפונסו את מייד זיהה ניוז,

 השירות של ביותר והבשל הבכיר החצ׳קון חונטם, ״אם
 חלפה כדבעי,״ מתחממים שהעניינים כנראה — כאן נמצא

הק הטלפון על עט הוא האיש. של במוחו כברק המחשבה
טררררר. טררררר למערכת. וחייג רוב

הגורלית השעה מהי
.27.01 היתד, השעה

במטה שימורים ליל
 סרב הוא הרף. ללא רטן קאניסטר, אדיאן סר החוץ, שר
ב שימורים באכילת שלם לילה לבלות עליו מדוע להבין

מיטתו.
 פנה ן במקצת מגזימים ..£.0£ה־. שאנשי חושב ״האינך

חוש האלה ״הבחורים קריספי. טד הנאמן מזכירו אל השר
 בהבנה חייך המזכיר חלילם!״ לפי רוקד העולם שכל בים

 השר. מיטת ליד ולסדרם שימורים קופסאות לפצח והמשיך
 לילה, באותו עוד שהגיע ראש־הממשלה של בשדר נזכר הוא
קו״ להנחיות ״בהתאם נאמר: בשדר .09.31 בשעה כי אם

פועלים.״ טוש
ומק שיער בהיר אוקספורד בוגר הכתפיים! שמוט טד

 והצניעו 3הכחלחל השדר את בזהירות קיפל בלבושו, פיד
למשעי. המשובץ מקטורנו בכיס

ברררר. בררררר, וצמריר. ריחני שלהי־סתיו ערב זה היה
הפעולה להמשך זהיר תיכנון
 בכיר את בלתי־מזויינת בעין בחן מקינטוש יוג׳ין קולונל
 אך גבה־קומה גבר הקולונל, שבע־רצון. היה הוא חצ׳קוניו.

 אמיתי. גבר להעריך ידע ושטוח־קרסול, כסוף־אוזניים זקוף,
 ו־ 6אמי־ .£.£,0.. ..£.£,0ב־. הארוכות פעילותו בשנות

0  בהיסח ומדוייקת חדה עין טביעת האיש פיתח ־שבו,£
.4ויסקי כוסית לעצמו מזג הדעת

 את הגאה החצ׳קון הסתיר לא מעולם שתה. לא אלפונסו
 ל- כולם נתונים היו מעייניו הרכרוכי. המשקה מן סלידתו

ש וזהובת־הקדקד, החטובה החצ׳קונה ניקמסטר, קארוליין
מקינטוש. קולונל של האישית כמזכירתו שימשה

.17.53 היתד, השעה
 עוד לעצמו מזג הקולונל דעתך?״ מה חונטי, ״ובכן,

 אלפונסו של הגלוייה מהתעניינותו להתעלם והחליט כוסית
בקארוליין.
 יואכים גוטהולד הרוזן רוצחי למדי. ברור נראה ״המצב
 את להביא מנת על בכספת, גופתו את טמנו פון־שטינק

ה החומר כי שידע ספנסר אלק סר להתקוממות. הילידים
 מוסקו־ אלכסיי את שיחד כספת, באותה מוסתר נגדו מחשיך

 להת־ הדוקטור מן בכך ולמנוע המשחתת, את להטביע ביץ
אלכסיי. של המפעיל של אהובתו שהיתה רגינד, עם מזגן

^$0£1זד סוכני .£  וסיבכו ד,מצכ את לנצל ניסו הסובייטי 5 ,
כך.״ פשוט גריגורי. את

 החשוקה, החצ׳קונה לקארוליין, קריצה שלח אלפונסו
.73 אקסטריורס דניש מדגם הרכה בכורסא ונתרווח

 האזין למכשיר, חש מקינטוש מצלצל. לפתע החל הטלפון
)94 בעמוד (המשך ״הנשיא!״. לאלפונסו: ולחש קמעה

 מחריף. המשבר למטה. מייד לעבור עליך מקינטוש לונל
ומקינ־ אלפונסו במטה. שימורים ליל לבלות שעליך נראה

 הזזשאי. השירות מן קישח חצ׳קון — חונטס אלפונסו )1
 בר־זוארץ, מ. ד״ר מאת הראשון״, ״השיעמוס — (ראה

.)1972 ירושלים זוארץ הוצאת
 של (הסודי) החשאי השירות של כינויו — .,£.0£. )2

 ל־ מקביל חשאיים. בעניינים עיקר עיסוקו קריטניה.
שלנו. א.ק.ג.

הכא כשבוע
 לראשונה חושף חונטם אלפונסו
וטרינאר. איננו הד״ר מדוע

 על מודפסים הקריטי ראש־הממשלה משרד של השדרים )3
 בהאפלה גם לקראם יהיה שניתן כדי זוהר, כחלחל נייר

מוחלטת.
 עיני למשקה ..£*0£ה־. אנשי בפי צופן כינוי — ויסקי )4

מסו ספרותיות במשימות חשאיים סוכנים המשמש ברי,
כנות.

^5ג)1־1 )5 .£  ברציחת שמתמחה סובייטי חשאי אירגון — ,
ומאחורנית. המערב מן התקפות ע״י במיוחד פוליטיים,


