
במדינה

. . , ב ל ח

ם המזון של מו ל היחיד• ה מכי  את ה
ם כל לגוף. הנחוצים החומרי

שוב שמזון כדי  יחמיץ, לא זה ח
ר יש מו ש ר אותו ל קו ת של ב  לפחו
מספק מזה נמוך עוד קור צ. 4°

״ קוו מ א ה״ ג פי ס ה דו ק מ

V W i t p ' l 'O f i a■ י ■ נ/

א פ מ מ א ע״ ב
 ־ תל־אביב:

 bu.16.5228 תקוה פתח דרך
ה :חיפ

bu.8,67201 ביאליק רח'

קאפו
י צפורים הנאצים הרגו לא מדוע •
? השותקים השוטרים הם מי •
? השוודי המלכות בית איש בכה מדוע •
 הקודש כתבי ללא להתקיים הקתולים היכולים •

ך מארקם קארל כתבי ללא והקומוניסטים
ט בספר תקרא זאת על פו א פרידמן. ש. בהוצאת לאור עתה זה שיצא ק

 מעבר מזכות שנהנה מאלפרטה קורצ׳יו הנודע האיטלקי העתונאי הוא הספר מחבר
 העולם מלחמת בתקופת הציר צבאות של צבאי כתב בהיותו החזיתות בכל חופשי
השניה.

 מזעזע מסמר מהווה ספרו נפשו. סיכון תוך קאפוט ספרו את כתב מאלפרטה
 הלב. את השובים ופיוטיות בציוריות זאת ועם ובהיר פשוט בסגנון הכתוב ומחריד

ט, את לקרוא הייב יהודי כל פו א  על לקרוא לנו שניתן הראשונה הפעם זוהי כי ק
המתרס. של השני מצידו שעמד אדם של ראותו מנקודת באירופה התרחש אשר
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לספרים. המסחר בתי בכל להשיגו
ח״א. ,2 צ׳לנוב רח׳ ברונפמן, י. :הראשית ההפצה
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בניקה וואגן כארנס אדיסון מטה •אשי
ירוק אור לקצינים,

הידוע המומחה
 מציתים לתיקון הרב הנסיון בעל

חשמליים גלות מכשירי

 תלוש הופיע השבוע
ד ח ו י מ

האקטואלי הספר בקבלת אותך המזכה

הגבול״ עברי ״משני
 הדמים גבולות רקע על הראשון הספר

לך ינתן ישראל של
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בחוברת המופיע התלוש תמורת
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פר׳ 150 החוברת מחיר
הקיוסקים בכל להשיג

בביצועם. נים
למנוע׳ יכול או״ם של הפיקוח ארגון אין

יש מגבולות מלחמה להרחיק׳ אפילו או
ב שתפקידו הדבר פירוש אין אולם ראל.

הח האמיתי׳ תפקידו אפסי. השלום שרות
 הצדדים שני רוצים בו מצב כשנוצר : שוב

 אחרי למשל, ,כמו המתיחות, את להפיג
 הזה ולםע(ה בירושלים האחרון קרב־האש

 את להפעיל האו״ם איש רק מסוגל )872
 את בעזרתו להשקיט המשא־והמתן׳ נשק

 היחיד — הנציב ארמון של הטלפון הרובים.
ה הטלפונית לרשת המחובר כולו במרחב

 מסוגל — הגבול צדי שני של אוטומטית
מכריע. תפקיד כזה ברגע למלא

 בכוחו יש אולם מוגבל, תפקיד זה אמנם
אדם. חיי להציל
 :יותר עוד חשוב אולי שני׳ גורם ישנו

 בה הנוכחית, בתקופה העולמית. דעת־הקהל
צי של גדושה מידה למדו הממשלות כל

אולם שנה. מאה לפני כמו כוחה אין ניות,

 לעצמה המרשה בעולם ממשלה אין עתה גם
 אפילו ותהיה מדינה, כל ממנה. להתעלם
 כדי וכוחות הון משקיעה עולמית. מעצמה
 קרבות העולם. בעיני עמדתה את להצדיק
אנ הפסיכולוגי. בשדה מתחוללים אדירים

זה. לחץ על סומכים האו״ם שי
 את מדגים ישראל של הנוכחי מצבה

הוע את מהחרמתה כתוצאה היטב. הדבר
 שולחנה על מונחות הישראלית־ירדנית דה
 יום מדי כמעט ירדניות. תלונות רק זו של

 אנגליה באמריקה, הממוצע האיש קורא ביומו
 גונתה. ישראל כי אחרות ארצות ועשרות

 לבדה ישראל כי הרושם במוח נוצר אט־אט
 ההבלגה לעומת השלום, את המפירה היא

. הערבים. של העילאית
 של הטוב לרצון הזקוקה קטנה, למדינה

ה היהודית הפזורה על והסומכת העולם,
 מצב זהו ישראל, על מתמיד בויכוח נמצאת

ביש.

 הסימנים כל לפי והגשמה. הבטחה
מש זה, מצב היטב ישראל ממשלת מבינה
 קל, דבר זה אין אולם קץ. לו לשים תדלת
יקרה. פרסטיג׳ה לאבד מבלי

 ראש־המטה של בואו כי נראה תחילה
 יתן בארנס, אדיסון הקאנאדי הגנרל החדש,

קצי של התנועה לחידוש הירוק הסימן את
 דיבר אבן אבא מנדלבום. לשער צה״ל ני

 לו הבטיח האמרשילד׳ דאג או״ם, מזכיר עם
 על- ניתנה דומה הבטחה ישראל. שיבת את
 הגנרל עם שנפגש אחר, ישראל נציג ידי

בלונדון. בלתי־רשמי באופן
 כי בכך מותנית היתד, זו הבטחה אולם
הס בארנס האצ׳יסון. את מיד יחליף בארנס

 מבנה את לשנות ממילא בדעתו היה כים.
 האצ׳יסון את להעלות בארץ, או״ם מוסדות
 ירגיז לא בו .תפקיד הצבאי, יועצו לדרגת

ישראל. את
ב ההבטחה נתקלה למרחב בבואו אולם

 ראש־המטר. בניקה, וואגן נמרצת. התנגדות
 החלפת כי בצדק, ליורשו, הסביר היוצא,

 אשם בניקה, הוא כאילו תתפרש מיד האצ׳יסון
 מלחץ כתוצאה הוחלף וכי הנוכחי במצב

 מפי בארנס שמע דומים דברים ישראלי.
 להאמר־ טילפן הוא בירדן. השלטון ראשי
 הוראה מימנו קיבל הדרכה לקבל כדי שילד

 תוקף לגמר עד האצ׳יסון החלפת את לדחות
בנובמבר. חוזהו׳

הת הישראלי, למשרד־החוץ הדבר כשנודע
 הופיעו לא השבוע מחדש. עמדתו קשתה
 בארנם של לפגישת־היכרות ישראל נציגי

 זי, במקום הישראלית־ירדנית. הועדה עם
 ערכו הנציב׳ לארמון לבדם׳ כן, אחרי באו

פרטית. היכרות פגישת

 מיב- אלה היו לםאו רמגשןז. תפקיד
תח הסימנים כל לפי בלבד. צעי־פרסטיג׳ה

 עזיבת עם המאוחר לכל לועדה ישראל זור
 לתפקידו. יורשו וכניסת הארץ את האצ׳יסון

 תקרית מאז כי חדשה, כמעט ועדה זאת תהיה
 ניד קצינים שני בה הוחלפו מעלה־עקרבים

הצטרפו על נוסף קאנאדי, קצין זילנדיים׳
מאי. בחודש עצמו ברסליי של תו

או המזל. את ישנה ההרכב שינוי כי יתכן
 עדין, יהיה תפקידו כי יודע ברסליי גם לם

בתפ מעמד יחזיק אם וכפוי־טובה. קשה
 ישראל תמת את עליו לעורר מבלי זה קיד
 ראוי באמת יהיה יחד, שתיהן או הירדן או

מכשף. לתואר

ת1נ1עת
ו זיווג דו צ מו ־ תי ל ב
 נמצא הצ״ב, איש רוזמרין, הנריק ד״ר
 רשיון לו נתן משרד־הפנים קשה: במצב

 פורננה. נוביני בשם פולני עתון להוצאת
 התיר הוא רב: ערך היה לא לרשיון אולם

ב פעמים שלוש רק העתון את להוציא
שבוע.
 הפרוגרסיבים, איש גודשטיין, מרדכי גם
 איזרא־ נוביני לעתונו גם קשה: במצב נמצא
ב פעמים שלוש רק לצאת הותר לסקי

שבוע.
 ויק־ של בדמותו השדכן באופק הופיע אז
 בשירות־ה־ קצין שהיה מי ברנדים, טור

 זיווג הדמוקרטית, פולין ממשלת של בטחון
 ראשי את שיכנע הוא כמוצלח. שנראה זיווג

 הפרו־ עם משותף עתון הוצאת כי הצ״כ
שתי לאיחוד ראשון צעד תהיה גרסיבים

880 תזה העולם


