
 פיקצ׳רם ״קולומביה חברת של הכללי המפקח בראור, לרוי
 הקרוב והמזרח אפריקה, לאירופה, ניו־יורק׳ אינטרנשונל״,

 מאד התרשם הוא לישראל. לבקור בא (משמאל) והרחוק
 בקורו מיום גדול הפרש רואה הוא בישראל. שקרו מהשנויים

לארצנו. הצלחה ומאחל שנים כמה לפני בפלשתינה
 סוכני מטלון, האחים של הכללי המנהל מטלון אלברט מר

בלוד. התעופה בשדה אותו קיבל בישראל, ״קולומביה״ חברת

ם ל ו יה ״אסתר״ א 19.6.50 השני ביום נתנ
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גזס הנס |
46 בן־יהודה רח׳ תל־אביב, |
בחולון סניף מחדש נפחה ן

כרף״8״ בי*ח מול

שראל ם: לי שי רו ד
ל:- הענפים בכל ם ש מומחי

:כלליים לימודים מסחר: :הנדסה
בגרות, תעודת חשבונות, הנהלת בנין, אזרחית
עברית, פנקסנות, אדריכלות,
אנגלית, בלורת, מדידות,
ערבית, מזכירות, מכונאות,

צרפתית, קורספונדנציה, רדיו, חשמל,
כלכלה, בכוח, פלסטיקה,

עתונאות, בנקאות, קומוניקציה,
ובו׳. מדע ובו׳. פרסום וכר. טקסטיל

 ע״י ובטוחה טובה למשרה עצמך את להכשיר עכשיו תוכל אתה גם
 המיוחדת במכתבים שיטת־הוראה באמצעות שלך הפנאי בשעות לימוד
 יעיל שרותנו שונים. קורסים 750 של מבחר עומד לרשותך שלנו.

.1927 מאז ומנוסה
:אל חנם תכנית עבור כתוב או פנה

)6המסחר(מח.הע ומדעי להנדסה הבריטיים המכונים
 ויסברוט א. :המנהל

ירושלים, ,1259 ת.ד. ,2 בן־יה־דה רחוב
חיפה. ,3 חדר ,5 הבנקים רח׳ ־אביב, ת? ,15 רוטשילד שד

מכתבים בחליפת מעונין
 וחצי שנה מצ׳כיה, חדש עולה

 בחליפת מעונין )27 (בגיל בארץ
הארץ. ילידת עם רצוי מכתבים,

יעקוכוכיץ משה
רמלה ,13 מס׳ כ״א ר׳

העולם מכל
ל ח״ו ש ש ם האי דו א ה
ידי את ששאבו ישראליים אזרחים

 מספרי- בעיקר האינדיאנים על עותיהם
הס מן מתאכזבים היו הידועים, הנוער

בח האינדיאנים את כיום ראו לוא תם
היומיומיים. ייהם

 שרדו אינדיאנים 400.000מ־ למעלה
 המוקצים״ ב״אזורים בארצות־הברית,

 זה, אחר בזה מהם שנגזלו (אחרי להם
 הפוריים). האזורים כל דורות, במשך
העו במצוקה חיים הם המכריע ברובם

 בארצות־ הכושים מצוקת על אף לה
הדרומית. הברית

 הנא־ שבט הוא ביותר הגדול השבט
 של אזורו נפש. 50.000 הכולל באהו,
 אנגליה של שטחה מכל גדול זד, שבט

 משני למעלה לחלוטין. עקר והוא —
 יודעים אינם הנאבאהום של שלישים

 של הממוצעת הכנסתו וכתוב. קרוא
 333 (לעומת לשנה ל״י 6 היא הנאבאהו

 של הממוצעת הכנסתם — לשנה ל״י
 מחלות השחפת, ארה״ב). אזרחי כל

 באזור, מאד נפוצות ומחלות־מין עינים
 יודעים אינם גם תושביו רוב אשר

אנגלית.
 מא־ לארצות־הברית באו הנאבאהום

 של בואו לפני שנים כמאה לאסקה,
הי האינדיאנים הם ליבשת. קולומבוס

 אולם עבודת־אדמה. על שהתקדמו חידים
 ממשלת עליהם ציותה שנה 17 לפני

 כבשיזזם מספר את להפחית וושינגטון
 טיב את לשמר כדי מחצית, כדי עד

 של דמת־המחיה ירדה מאז הקרקע.
לנקודת־הרעב. הנאבאהום

מיד־ונרים אינדיאנים
 לחיי אופיני הגאבאהום של מצבם

 יש אך בארצות־הברית׳ האינדיאנים כל
 מאלפת דוגמא הכלל. מן היוצאים גם
 אוקלאהומה במדינת הצ׳וקטאוים הם

 אלה אינדיאנים גם לטכסאס). (מצפון
 הפוריים האזורים מכל בשעתם גורשו

 שמאז אלא עקרים. שטחים להם והוקצו
 מפני עקרים הם השטחים כי נתגלה

 של עצומים אוצרות באדמה שחבויים
זכויו את ר,הכירו האינדיאנים נפט.

האז עם כיום ונימנים הנפט על תיהם
 שבט במדינה. ביותר העשירים רחים
 מליון 300ל־ קרוב של רכוש צבר קטן

דולאר.
 חסות, של במשטר חיים האינדיאנים

 הקיים הצבאי למשטר במקצת הדומה
 ערבית. המדברים ישראל אזרחי לגבי

האמ לשר־הפנים הכפוף מיוחד, משרד
 של עניניהם להנהלת אחראי ריקאי,

 פקידיו האינדיאנים.
 רכול על שולטים

 מחליטיג השבטים,
 ב! להשתמש כיצד
 או מסדירים ואף

 ש; הפנימיים חייהם
 אף על האינדיאנים.
חו של תביעותיהם

 לחנן מתקדמים גים
 לק האינדיאנים את

 רבו עצמאות דאת
 סימן כל אין יותר,

 של זה שמשטר
 אפוטרופסות

יסתיים.

 איצ״סון
כן ס מ ה

 אחריב חדשים זה
ה משמש י צ ס נ ס  ל

 בע־ עיקרית שבועית
 האמריקאיר תונות

ד הסיכסוך ח ו י מ  ה
 שר־החוץ בין במינו

 וד,םנ־ איצ׳סון דן
,מק-קארטי. טור

 מחוסנים האמריקאית החוקה לפי
 הוצאת על האשמות מכל הסנטורים

 על להעליל להם מותר ועלילה. דיבה
 הם מבקשים ואם נפשם. באתת הזולת

 בזכות משתמשים הם זולה, פרסומת
רחב). בפה (או רחבה ביד זו

 שאי- טוען הרפובליקאי מאק־קארטי
 האמריקאי החוץ במשרד מחזיק צ׳יסון
 מוסקבה, סוכני קומוניסטים של חבורה
 האמריקאית למפלה במזיד גרם שהוא
אמ את מוכר שהוא בקיצור, — בסין

 זה (הנמשכת חקירה ערך הסנאט ריקה.
 ועדויות־ עדויות שומע חדשים) כמה

 שמץ אין :כה עד התוצאה שכנגד.
 הסנטור של האשמותיו לכל הוכחה של

מט את השיג כבר שזה אלא המכובד.
 של שמו את הכתים הוא — רתו,

גיבור־היום. והפך איצ׳יסון
לקר באיצ׳יסון דוקא בחר מדוע

 החוליה הוא ששר־החוץ מפני י בנו
 לו אין טרומאן. של סממשלה החלשה

 קודמיו שלושת כלשהו. פוליטי עורף
 מפני מארשאל הגנרל — מחוסנים היו

 רמטכ״ל) שהיה (שעה במלחמה שניצח
 עסקני־ שהיו מפני וברנם האל וקורדל
 עורך־דין הוא איצ׳יסון זריזים. מפלגה
 בראג־ השופט של מזכירו היה (בזמנו

 לו. נהירים אינם המפלגה ועניני דיים)
 יותר מוכשר היותו אף על : התוצאה
 מדוקדקות חקירות לעבור עליו מקודמיו

הסינאט. של ומשפילות

א ה - קוק ל קו
הדרו (בגרמניה באואריים מומחים

המפורסמים שעוני־הקיר לתעשית מית)
אמרי מחברה גדולות הזמנות קיבלו
ה מן היוצאת הציפור :התנאי קאית.

צריבה ״קוקו״ שעד, כל וקוראת קופסה
״קוקא־קולה״. לקרוא

תו ששים של קבוצה מאמינים כעת
 :האימון פאריס. של בקאבארטים כים

קוקא־קולה״. ״שתו לצווח

ת גן־עדן חו ד ק ל
 למו־ בברלין נענו קרחות בעלי 800

 זקוקה שהיתה קולנוע חברת של דעתה
 ״המאהא- הסרט להסרטת קרחים 250ל־

 שגילה אדם המתאר הסרבני״, ראדג׳ה
קר ראשים על שערות להצמחת דרך
 מארק, 1000 של בפרס לזכות כדי חים.

 ביותר, המבריקה הקרחת לבעל שהובטח
הש את אף מהברלינאים רבים גילחו
להם. ששרדו המעטות ערות

660 מם׳ הזה״, העולם*1


