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שלזם1 מלחמת
י עתידכם את תסכנו הא□

 מארצות* אייק של שהעדרו בשעה בה
 הרוצים ידידיו את כך כל מדאיג הברית

 אינו שאיש מפני הלבן׳ הבית אל להובילו
 מכיר הוא שאין מועמד בעד להצביע מתלהב

 לפרסם הגנרל מקרובי כמה נגשו דעותיו, את
ב הבלתי־רשמיים ואמרותיו דבריו על ספר

 אוסף מעיין לספק כדי שונות, הזדמנויות
 המעניין הקטע השקפותיו. של בלתי־רשמי

 זה הוא פורסם, שטרם זה, בספר ביותר
 אנשים לכמה דעותיו את הגנרל הביע בו

בעו השלום סיכויי על במפקדתו, שביקרוהו
לם.

 צבאות מצביא אמר עויינת. ׳בדומייה
ותריסר שאתם לעצמכם תארו :אירופה
 בקרמלין. הפוליטביורו את מהווים ידידיכם
ל ושלום מלחמה של ההחלטות כל בידיכם

בת מובטח, בבית שלטונכם הסובייטים. עמי
 מפניו, לחשוש שעליכם איום איז רוסיה חומי

 כבודכם, את מכם לגזול היכולה קבוצה אין
 מכוניותיכם את שלכם, הלוקסוס דירות את

 השנים משך משרתיכם• צבא את ומטוסיכם,
 רוסיה, לגבולות מחוץ כבשתם, האחרונות
 קליטתה אשר וחקלאית תעשייתית אימפריה

 ותגדיל ובחוץ בבית אתכן! תחזק המוחלטת
 שם אחיזתכם אולם עושרכם. את יותר עוד

 בגרמניה בפולין, מיליונים : בטוחה אינה
של את מקבלים הארצות ובשאר המזרחית

 להזדמנות ממתינים עדינת. בדומייה טונכם
 עלי״כם ביאושם להתנפל שיוכלו הראשונה

תומכיכם. ועל
 ואת עמדתכם את תסכנו האם זה, במצב
 האדר וחילות הציים הצבאות, נגד עתידכם

 אינו הנוכחי גודלם אשר בנות־הברית, של
 לגיי־ שיוכלו העצומה לעוצמה דק רמז אלא
 שאוכל דומני ? ידכם על יותקפו אם סר,

במקומכם. השאלה על לענות
 לקבל תהססו כזה שבמצב מאליו מובן כי

 תוכלו אתם הגורלית. המלחמה החלטת את
 ויגיעו האלבה את יחצו שצבאותיכם לקוות

 ומפרץ (הבריטית) התעלה אולם לרהיין. עד
ידיכם. למגע מעבר יהיו ביסקיי

 :בתיאורו הכוכבים מחומש הגנרל ממשיך
 בנות־הברית, חומת לפני ייעצרו צבאותיכם

 ותע־ תתמרדנה הגירודים מארצות יחידות
 על־ידי יושמדו והקשר האספקה דרכי רקנה,

 השחור והים תנופצנה עריכם אויר, התקפות
בנות־הברית. של אגם להיות עלול

הפט יתקבצו פולין של ובביצות ביערות
 ומנהיגים נשק האדר מן יקבלו ריוטים,

 את לטהר ונלהבים מסוגלים יהיו מוצנחים,
ה הצ׳כים, הבלטים, רוסי. דבר מכל ארצם

 אי־ להטרידכם, גרילה כוחות יקימו הונגרים
 כוחכם יקטן יום ובכל יגדל, בבית השקט

מול כשעומד זה, באור שלכם• והפרסטיג׳ה
 וב־ לפניכם בנות־הברית, של נוקשה קו כם

 תהססו במקומכם, הרוסים או אתס, אגפיכם,
תחילה. בכוונה למלחמה לצאת

קוריאה
•תד העגלה. סגלגל■

 במפקדה שישבו מודיעין קציני של קבוצה
 רדיו מכשירי על רכונים בטוקיו, האמריקאית

 מהם לסחוט כדי סיניים, לשידורים ומאזינים
בק רושמים פתאום החלו צבאיות, עובדות

ל־ בחפזון דבריהם את מעבירים דחתנות,

 הודיע פקינג רדיו :התוכן רידג׳ווי. מאתיו
חיידקים. במלחמת פתח או״ם שצבא

בזל לשידור או״ם קציני התיחסו תחילה
 אולם רגיל. תעמולה לשידור חשבוהו זול,

 הנציג מליק, יעקב קם ימים כמה כעבור
 או״ם של הנשק לפירוק בועדה הסובייטי,

אמ מטוסים :הרשמית ההאשמה על וחזר
 מעל רק לא נגועים עכברים השליכו ריקאים

 לערי מעל גם אלא הקומוניסטי, הצבא לקווי
הצפונית. סין

״האש מהירה. היתד, האמריקאית ההגבה
 פקידים צעקו ז״ ומחפירה פנטסטית מה

ה את הזמין אצ׳יסון דין ואילו אמריקאים,

חקירה. לערוך הבינלאומי האדום צלב
 שעה אותה אולם נעלמו. הביצים

 האמריקאי המודיעין לשרות ידיעות הגיעו
קורי בצפון באמת מתפשטת גדולה שמגפה

 סין. לתוך מסילות־הבךזל לאורך חודרת אה,
 המחלה, מהי בדיוק לברר הצליחו לא כי אף

ה מחלה המעיים, בטיפוס שהמדובר הניחו
 בו במקום כנים, באמצעות בנקל, מתפשטת
 קוריאה בצבא כמו רבים, אנשים מרוכזים
 הודיע מקור אותו העממית. וסין הצפונית

הבי לפתע נעלמו פקינג של שבשווקים גם
 מיוצר המחלה מפני לחיסון הנסיוב צים.

מביצים.
 באמת קיימת :האמריקאי הצבא סברת

 העלול דבר הצפונית, בסין טיפוס של מגפה
 של הקרבי הכושר את ניכרת במידה להוריד

 האשמה, את מעצמם לגולל כדי הצפון. צבא
 על העניין כל את הצפונית המפקדה מטילה

חייליהם שנאת את להגביר כדי האמריקאים

 של העגלה בגלגלי נוסף יתד לתקוע לאויב,
 מאמינים או״ם קציני רוב הנשק. שביתת

 לכרות מעולם התכוונו לא שהסינים עתה
 רצו קריקטורה), (ראה אמיתית נשק שביתת

 לקבץ להם שתאפשר ממושכת בהפוגה רק
עצום. תוקפני כוח חזיתם מאחורי
 ידוע יותר. ציניות דעות גם נשמעו אולם

מעב מחזיקים בעולם הגדולים הצבאות שכל
 גזים, מלחמת של וגם חיידקים, למלחמת דות
 למעשי הצורך במקרה מוכנים להיות כדי

 רוצים האמריקאים :הסינים טענו תגמול.
הפגי כושר את לבדוק נסיון, לעשות פשוט

זה. נשק של עה

יוון
גרידא רע■□. שיחת

ג לארץ מגיע היה לוא קורה היה מה י # 
ביקו את להקדיש ובמקום רשמי, אמריקאי

ריון ולדוד וייצמן לחיים הראשון רו  בן־גו
? בגין מנחם את תחילה לראיון מקבל היה

 במקרה, לא ספק ובלי קרה, דומה מקרה
 יוון ביתן. אייזנהואר הגנרל החודש כשביקר

לפ כפוף וצבאה האטלנטית, לאמנה שייכת
 אייק. :הראשי האטלנטי המצביא של קודתו
 באתונה מהודר בבית־מלון אייק כשירד אולם

 של בארמונו חגיגית ערב לארוחת והוזמן
 כאשר עצומה לסנסציה גרם פאול, המלך
 פאפגוס, אלכסנדר המרשאל את לראיון קיבל

 האנטי־קומו־ במלחמה היווני הצבא מצביא
 התפטר למלך, בנפש אויב שהפך ניסטית

קיצו ימנית מפלגה והקים הצבאי מתפקידו

 הזה *(העולם במדינה ביותר החזקה נית,
736.(

 פעל שאייק איש של דעתו על עלה לא
 בראשה אשר קואליציה הממשלה, במקרה.

 למצוא מזמן חדלה פלסטיראם, הגנרל עומד
ב למדינה שהזרימו האמריקאים, בעיני חן

מיל שני של סכום האחרונות השנים שבע
 חלשה, הממשלה :טענתם דולארים. יארד
בעצ ולשלם המסים את להעלות מעיזה אינה

 זה, במקום מעמיסה הארץ, הגנת בעד מה
האמריקאי. המסים משלם של גבו על זה עול

הא בעיני חן מוצאי זאת, לעומת פאפגוס,
 אנטי־ היא מפלגתו יותר. הרבה מריקאים

יצי ממשלה מבטיחה קיצונית, קומוניסטית
 צירים 74ב־ רק זכה שפלסטיראס בעוד בה.

 זכה ספטמבר, בחודש בבחירות בפרלמנט
 לפני רק החלה למלך שנאתו •174ב־ פאפגום

 ־9שפא שמועות הפיצו החצר כשחוגי שנה,
הא לרשימה עצמו את להוסיף מתיימר גוס

 בהיסטוריה צבאיים דיקטטורים של רוכה
היוונית.

 אייק של מחדריו המזדקן המרשל כשיצא
תהיי שאם הודיע חייך, דקה. שלושים אחרי

חזקה. ממשלה הוא יספק חדשות בחירות נה
אמרי שמנהיג הראשונה הפעם זאת היתד,

 ועדה, עם קבל גלויות, התערב רשמי קאי
 הענקה המקבלת ארץ של הפנימית במדיניות

אמריקאית.

אהבה של בופה
 הלנה את חטף טרוייד, איש שפארים מהיום

 לא יוליד״ של ידה את ביקש ורומיאו היפה
סו כה למאורעות אהבים פרשת עוד גרמה
 איש קפאלויניס, קוסטה של כאהבתו ערים

 אזרחים, למלחמת כמעט גרמה היא כרתים.
 הכלה ואת 'לבית־הסוהר החתן את הובילה

 אין כיום שגם לעולם הוכיחה היא לכנסייה.
האהבה. בפני העומד דבר

 שנתיים, לפני שהחלה הפרשה׳ של העוקץ
 למשפחה בן היה קוסטה בהחלט. פוליטי היה

 אדיר שפם לו היו זאת מלבד קיצונית. ימנית
 היתת טאסולה אהובתו ואילו יפה. וקומה

 פאט- גיאורג ליברלי, פרלמנט חבר של בתו
 את מלהשיג השניים משנתיאשו רקוגיאורגי.

 את היפה רומיאו חטף משפחותיהם, הסכמת
ה הרחוב באמצע אקדח, בעזרת שלו יוליד,
 נידחים, להרים אותה הוביל מאדם, הומה

נת כריתים כל קטנה, בכנסייה נישאו שם
 הרובים את הורידו בניה מתרדמתה, עוררה

תרו את לתרום יצאו הקירות, מן וד,אקדחים
 את להציל כדי מי — האהבה לסיפוח מתם

 את להציל כדי ומי קוסטה, מידי טאסולה
אויביו. מידי קוסטה

 יוון״ ליבשת הובא לבסוף קוסטה כשנתפס
שיון בלי נשק בהחזקת הואשם הח בשעת ר

 נשארה: טאסולה אולם למאסר. ונידון טיפה
 מבין מאהבה יצא כי עד חיכתה לו, נאמנה

 כולו׳ העולם בצאתו. אליו הצטרפה החומות,
לס הנאה הטוב הסוף זה היה לרווחה. נשם
הוליבודי. רט

 המשך, לפרשה היה בסרט כמו שלא אולם '
 בית־ באולם ואביה טאסולה הופיעו החודש

 אין : הפורמלית הטענה גט. דרשו הדין׳
 נתן שהאב״לא מפני לנשואים, חוקי תוקף
 היתד, הסיבה כי ברור אך הסכמתו את להם

ש היפה, קוסטה :ההוכחה יותר. פרוזאית
 לפג״־ אהובתו את לחטוף כדי חייו את סיכן

 בבית- להופיע עתה טרח לא גם שנתיים
המשפט.

קפאלוינים וקוסטה פאטרקוגיאורגי טאסולה
נידחים בהרים ויוליח רוחיאו
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