׳.עולם

מ כ ל
ארצות הברית
הר אדד ל א ■וע־ל
במועדון־לילה ,בעיירת לזז־וגאם באר־
צות־הברית ,הפסיק אחד המשחקים לרגע
קט את משחק הקוביות והאזין, .אה ,שוב
פצצת אטום״ ,העיר ,ו חזר אל הקוביה.
כעבור יומיים אישרה ועדת האטום :
ב אזור הניסויים פוצצו במד .פצצות אטום
לנסיון .סוג הפצצות נשמר בסוד .הנחושים :
״פצצת־תינוק״ ,שאפשר להטילה על מטרות
פחותות ערך בחזית ,פגזי־אטום שאפשר
ליר״וחם מתותחים.

בטחון לחיים
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מתנחמים
נגדית.
להתקפת־אטומים
צות,
האמריקאים  :אם קשה ההגנה האוירית של
אמריקה ,הרי ההגנה האוירית של ברית־
המועצות ,בעלת הגבולות העצומים ,אינה
אפשרית כלל.
הסיכום  :שני הצדדים יגיעו אל המרכ 
זים החשובים ,י ש מידו ערים ויהרסו מפעלים.
המאבק על ב .7/זאת לא היתד,
הדאגה היחידה של המצביאים האמריקאים.

קרקס ,קוב״ח ושוחד
אירן הצעיר ,מוחמד רזא

■י שעה ששאח
פחלוי ) ( 31נשא את אשתו השניה ,סוראיה
איספנדיארי־ ) ( 18־*  .שהיא בת לאב פרסי
ולאם גרמניה) ,רא׳ה במרחב( הביאה הרכ 
בת המיוחדת מפרים לטהרן ,בירת הממל 
כה ,את להקת הקרקס לשעשוע קהל האור 
חים בחגיגת הנשואין .בין חיות הקרקס:
 4אריות 12 ,נחשים.

של
בריחתו
על
■פ שעה שהשמועות
שר
וולדימיר קלמנטיס ,מי שהיה
החוץ הצ׳כי ,שהודח ומונה לתפקיד מנה 
לתי בבנק הלאומי בפראג ,למערב גרמניה,
טלפן סופר סוכנות הידיעות האמריקאית
״יונייטד פרס״ בפראג למשרדו של קלמנ־
טיס ,בבנק .הטלסוניססית הודיעה שקל-
מנטים בא למשרדו ,באותו יום ,כרגיל,
התנצלה והוסיפה ש״החבר קלמנטיס עסוק
כרגע״.

עתה
משגשגת
בכל רחבי ראצות־הברית
תעשיה חדשה  :מקלטים אטומיים ,מכל הסו 
גים ,החל משוחות רגילות• ) 1360דולאר(
וכלה בדירות־לוקסוס תת־קרקעיות שלמות,
הכוללות טלפון ,יציאת־חרום ,מיסות ,בתי־
שימו ש ומכשירי־גייגר לגילוי הקרנה אטו 
מית )בס״ה  5500דולאר( .בעתונים מודעות־
ענק  :״בטחון לחייך — הגן על עצמך ועל
בני משפחתך מפני התקפה אוירית״.
בהוליבוד נערך מכס מיוחד במינו .השח 
קנית אדילה מארא הרימה חגיגית את־חפי־
רה ,לעיני מצלמות הטלביזיה וקהל כוכבים
ומפיקי־סרטיס ,וחנכה את המקלט האטומי
הפרטי הראשון במקום .חייכה השחקנית :
המקלט יפה כמקום משחקים לילדים ,ואפשר
ל ש מור בו שי מורי פירו ת בקיץ.

אוירית על
אין דרך למנוע התקפה
אמריקה״ ,אמר גנרל הריט וואנדנברג ,ראש
חיל־האויר .האמריקאי .״גם אם היו מקימים
תחנות־ראדאר ברווחים של  10ק״מ ,אין
כל תקוה להוריד מן השמיים יותר מאשר
־ 107עד ־ 307מן המטוסים המתקיפים״ .חיל־
האויר הבריטי לא הפיל מעולם יו תר מ״־87
מן המטוסים הגרמניים ,שהפציצו את ברי 
טניה ,והגרמנים מצדם הורידו בממוצע רק
בסוף
 47,ממטוסי בנות־הברית ,שהפכו
מלחמת העולם השניה את ערי גרמניה לתלי 
ה רבו ת.
הסיבה :
ישר ,אינם
אויב מנוסה
שהיא מחוץ

גלי הראדאר פועילם רק בקו
חו 1רים ואינם עוברים הרים.
יכול למצוא תמיד זוית־גישה,
לתחום הראדאר.

אזהרה של שעה

אחת.

דמיוני של התקפה אטומית
הברית ,ניתן בניוסוויק :

על

תאור
ארצות־

״ב״ום ההתקפה המריאו מפציצי טו־ 2ד
מרכזי
סובייטיים מבסיסיהם .מטרותיהם :
התעשיה והמגורים של ארצות־הברית .הוטל
עליהם להנחית מכה ,שתשתק את כו שר
ד,תעשיה האמריקאי ,ותשמיד מכסימום תוש 
בים .בסמכס על סטטיסטיקות בדוקות ,סברי
המתכנים הסובייטיים ,שאם יהרגו  4עד 57 ,
קל
ישימו
מן האוכלופיה האמריקאית,
לכו שר המלחמה של ארצות־הברית.
הטייסים הסובייטיים ידעו שכ־־ 307מהם
לא יגיעו למטרתם ,ו כי השאר לא י חזרו
לברית־ד,מועצות אחרי הטלת הפצצות ,אלא
ירדו במצנחים על אמריקה ,אז יגיעו למי
קומות־מיפגש עם צוללות קומוניסטיות.
 הטייסים היו מוכנים לכך .במשך חדשיםערכו תמרונים מעל ערים דומות בברית־
המועצות .הם למדו כיצד לגשת למטרה
מבלי דהלכד בקרני הראדאר ,בטוסם בגובה
נמוך מעל פני האדמה.
אחר שעברו את הקוטב הצפוני טסו
המטוסים על פני הים ,ונראו לראשונה ע״י
סירות־ראדאר ,במרחק  450ק״מ מניו־יורק.
׳מאותו רגע תעבור שעה עד הגיעם למטרה.
מטוסי־סילון אמריקאיים ינסו להפילם .אולם
באותה שעה ,ייראו מטוסים אחרים בשאר
ית 
המרכזים האמריקאיים ,ומטוסי־ההגנה
חלקו לקבוצות קטנות .תותחי ההגנה ,ברובם
מיושנים ,לא י עזרו בהרבה.
תוך דקות מספר תומטרנה כל הפצצות.
אותה שעה יימצאו המפציצים האמריקאיים
הכבדים )מסוג בי־ ( 29בדרכם לברית־המוע־
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■■ המייג׳ור גנרל ויליאם ריילי,
ראש מטה משקיפי או״ם ,חלה בכליותיו
דוד״,
ומחכה בחדריו ,שבמלון •״המלך
ירושלים ,לניתוחו ב״הדסה״.
חוליו,
בינתיים מורה הגנרל ,ממיטת
הקולונל דה־רידר ,כיצד
סגנו,
את
לנהוג בסכסוכי הגבולות ,ההולכים ומרצי־
נים ,בין ישראל 'לירדן.

 5500 -דולאר.

 70אחוז מטוסים יגיעו .כשנתגלו
הפרטים הראשונים על יעילות ההגנה האוי־
רית האמריקאית ,נראה לרבים כי המקלטים
האטומיים לא י שמשו רק מגרשי־משחקיב
ומחסגי־שימויים .מסתבר ,כי אין כל הגנה
אוירית מתאימה ,שלפחות ס/״ 70מכל מטוסי■
האויב ,המסוגלים להמריא ,יו כלו להגיע א?
מטרותיהם ולזרוק פצצות־אטום על מרכזי
התעשיה והאוכלוסיה.

תל־אביב ,חזר ביום גשום מישיבת הוועדה,
מעדה רגלו והחליק למרתף.
גורי שבר את רגלו ,הועבר לבית החו 
לים ,נותח• אחר תאונת הדרכים בה נפצעו
שלוהש ח״כים מפאיי״ם )הכהן ,לאם ,לבנה(
גורי הוא ח״כ מפא״י רביעי ,שייעדר מהכ 
נסת שבועות מספר ,עד החלמתו.

מעבודתו
 ■3בדומה לקלמנטיס ,שפרש
ובדומה ל שירלי טמפל שפרשה מהבד ,הח 
ליטה כוכבת הקולנוע ד!אדי לאמאר
לפרוש מהבד אף היא :״כשאגמור את סרטי
זה ,אפרוש .אני ירוצה לחיות חיים פרטיים
עם ילדי ...י ש לי מספיק )כסף( ,כדי לחיות
בנוחיות .נמאס עלי להשתתף בסרטים .אני
•
רוצה גם קצת להתבדר.״

לא פחות קשה היתד ,בעיה אחרת :
למלא את שורו ת הצבא האמריקאי.

כיצד

העם האמריקאי ,שהשלים עם גיוס בני
ד,־ , 19אינו מוכן להסכים לגיוסו של שנתון
בני ד,־ . 18ה״פנטגון״ )בית מ שרד הבטחון
בוו ש מג טון .מספר עובדיו הצבאיים והאזר 
למכסימום
בהשואה
חיים כיום ,28.850 :
של  ,27.000במלחמת העולם השניה( טוען
שבלעדי גיוס זה אי־אפשר אפילו לשלוח
התגבורת החדשית של
למאק־ארתור את
 15.000טירונים.
הסנטורים ,הרגישים לדעת הקהל ,מתנג 
דים לגיוס בני ד,־ . 18נימוקם העיקרי  :יש
 800.000צעירים בגיל הגיוס בעלי סוג
בריאות פ) 4/מקביל ל־ב 7/של צה״ל(.
אחדים מהם התפר״סמו כמתאגרפים ,שחקני
כדור־בסיס .מדוע לא יוכלו לשבת במשרד,
לבשל ,לדאוג לאספקה תצבא י
הצבא מתנגד לרעיון זה .אנשי פ 4/יהיו
חיילים רעים ,יערערו את המשמעת ,קשה
יהיה להעבירם מיחידה ליחידה ,אחרי השיח־
רור יצטרכו לשלם להם פיצויים גבוהים,י
בני ד,־ , 18לעומת זאת ,הם חיילים מצוינים.
נימוק שני  :הצעירים הבריאים והאינטליגנ־
טיים יתגיסו לצי או לחיל־האויר ,וכל הצול 
עים בגוף ובמוח יגיעו לחיל הרגלים.
אוניברסיטאות ריקות .כמו בכל
הצבאות ,מושכים הים והאויר את הנוער,
שאינו מתלהב ל״חיי כלבים״ של החייל
הרגלי .סיבה זו גרמה ,בדרך מוזרה ,להת־
וקנות האוניברסיטאות.
מכיון שחוקי הגיוס האמריקאיים לא
הושלמו עדיין ,חשבו הסטודנטים שלפניהם
ברירה  :להתנדב מיד לצבא )דבר הנותן
להם זכות לבחור לעצמם את החיל בו
הם רוצים לשרת( או לחכות לגיוס־חובה
בסוף שנת הלימודים ,כשלא תהיה להם
אפשרות בחירה .כמעט /0״  25מן התלמידים
בחרו בדרך הראשונה .כשהפצירו הפרופ 
 סורי ם המודאגים במרשל ,שר ד,בטחון ,הס 
כים זה להרגיע את הסטודנטים  :גם בסיף
שנת הלימודים יוכלו לבחור בין שרו ת
בים ,באויר או ביבשה.
אולם רוב האוניברסיטאות האמריקאיות
הקרובה  :הם
המלחמה
הורגלו ב ר עיון
קיצרו את תקופת הלימודים בשנה עד
שנתיים.
טאנקים וטלביזיה .אולם כל האמ 
ריקאים מאמינים שבסופו של דבר לא יעמדו
להם מיליוני החיילים ,כי אם המשק העצום
שלהם .כשמסר הצבא לתעשיות האזרחיות
הזמנות־הענק הראשונות של מלחמת העולם
השלישית )ציוד ראדאר ,מטוסים ,טאנקים(
קמה בהלה זמנית — הקהל חשש שהתע-
שיה לא תוכל לספק עוד מכ שירי טלביזיה,
מקררים חשמליים .תנועת הקניות היתד,
הגדולה ביו תר מאז שנים רבות.

פ י עבדללה ,מלך הירדן ,לא שבע נחת
מנתיניו :השבוע פנה בקריאה ל תו שבי ממ 
לכתו ,להקפיד על שמירת צביונה הדתי של
המדינה ,לקיים את חוקי האסלאם.
אחר מחה נמרצות נגד התרבות משחקי
הקובייה ,שפשטו בין כל חוגי הציבור
הירדני.

יי■

מתנגדו הוותיק•
)״המופתי״(
אמין
פעיל ביותר.

של

עבדאללה

אל־חופייני,

ח ג'
היה

אחר שהודה לסופר סוכנות הידיעות
הגרמנית על יחסו הנאה של העם הגרמני
כלפיו ,בימי מלחמת העולם השנייה ,ואחר
שהבטיח להמשיך במאבק לפלסטין ערבית,
המריא לקרצ׳י ,בירת פקיסטן ,ותבע הקמת
גו ש ארצות האסלאם שיקדם את ״שלום,
בטחון וטובת העולם״) .ראה במרחב(
נציג יהודי
■ הסנטור עזרא מנחם,
עיראק בסנט העיראקי מסר את קרקעותיו,
שם
אשר על גדות נהר קיפל — מקום
הנביא,
נמצא ,לפי האגדה ,קבר יחזקאל
מוערץ יהודי בבל — ,ש שויין בחצי מיליון
לירות ,כשוחד לשלטונות ,על מנת שי תירו
השירות
בגיל
את יציאת יהודי עיראק
הצבאי ,לישראל.

טייס
,26
=■ וויליאם ג׳ב ניוטון,
אמריקאי־נוצרי מנידיור ק ,שהתנדב ל ש מ ת
חיל האויר לישראל ,בימי מלחמת העצמ 
אות ,הופיע בעמדה קדמית בחזית קוריאה,
 19אלף ק״מ מביתי .והודיע לצוות המר 
גמה ,כי בא מניו־יורק ,בטראמפ ,על מנת
הוא
להרוג כמה קומוניסטים .ההסבר:
נחשד ע״י חבריו בנטיות פרו־קומוניסטיות.
מטה המחנה השמיני הודיע קצרות :רמת
בריאותו של ניו טון אינה מתאימה ל שירות
פעיל .הוא ,יו חזר לניו־יורק )על חשבון
הקונסוליה האמריקנית בפוסאן ,בירתה הז 
מנית של קוריאה(
■י כאשר הוגשו לדוד כן־גוריון שני
שתילי אקליפטוס ,מתוך מיליון שתילים,
בשנתיים
שגדודי הנוער של צה״ל נטעו
האחרונות ,העיר לסגן־־אלוף עקיבא
עצמון ,מפקד הגדנ״ע ,שמסר לו אלבום
צילומים :״מתי נראה היער והדובים?״
■י במקום דובים ויער
שלה ,כי מתנגדו ד״ר
שייב ,המורה נמוך
״המעש״ במחתרת ואת

נראה לראש הממ 
ישראל )״אלדד״(
הקומה ,שערך את
״סולם״ החוקי ,זכה

י*■ אחר שאיליה )״הסערה״( אהרג■
העבודה״
בורג ,זכה ב״דגל האדום של
הששים,
הולדתו
כאות הצטיינות ,ליום
ידעו עתוני מצרים לספר ,כי הסופר הסוב־
ייטו־יהודי עומד להתמנות נציג ב ת ת המו 
עצות בלבנון.
■ אף שיגארו גישיאמה ,יפני ,יליד
טוקיו ,23 .שהתייהד ,שאף למשרה דיפלו 
מטית.
אחר שנתמנה ,השבוע ,למרצה במק 
צועות הציונות וישראל באוניברסיטה טוקיו,
הקונסול
הביע את משאלת ל בו :להיות
היפני הראשון בתל־אביב.

מטה .מר תף ו ש חיל
פ■ לפני שאליהו אילת ,ציר ישראל
מספר
בלונדון ,ששהה ,לאחרונה ,ימים
בארץ ,חזר למשרתו ,סיפר ה * ר איון שהיה
לו עם וינסטון צ׳רצ׳יל.
צ׳רצ׳יל בן ה־ ,76נוהג לשכב במטה עד
את
הוא מקבל
הצהריים ו ל ע בו ד בה.
ונ תון
כשהוא עטוף שמיכות
אורחיו,
בפיז׳מת צמר.
■■ לסיעת מפא״י בכנסת לא האיר המזל
פנים *.כאשר ח״כ ישראל גורי ,איש
מפא״י בוועדת החינוך וחבר מועצת עיריית
* השח התגרש מאשתו הראשונה ,פאוזייה,
אחות פארוק ,מלך מצרים ,אחר שלא הע 
אחת.
בת
מידה לו בנים זכרים ,אלא:

ישראל שייב ,במשפט
במקום דובים ויער
בצז־על־תנאי נגד מ שרד החינוך .הנאשם
שנתן
האמתי במשפט היה שר הבטחון,
את
הוראה ל מ שרד החינוך ,לא להעסיק
'מנהיג הלח״י לשעבר ,המטיף ,כאילו ,להפלת•
השלטון במדינה.
■■ שלושה עתונאים נשואים ,שמתפקידם
ללוות את הנשיא טרומן בפעולותיו החב 
רתיות ,התלוננו בפניו אחרי שהופיע ב ציבור
כל ערב במשך שבוע ימים .״יהיו לנו
שלושה גטין״ ,אמרו .הסתכל הנשיא באשתו
בם טרומן ,ואמר  :לא שלושה ,ארבעה !״
אולם כאות תנחומים נתן לאחד העתונאים
פרח ,לפיוס אשתו.

״העולם הזה״ ,מס׳ 694
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