
ך עצמו, לזהות שבא הראשון  ו
 גבר היד, ל״י, 15 של בפרס כה

 לה־ מסוייימים, מטעמים שביקש,
ק נוסע הוא באלמוניותו. שאר
 בעיקר חיפה, תל־אביב בקו יבוע

 מבקר הוא בהם שבתות, בערבי
 לנסיעותיו הסיבה משפחתו. את

״האו : כלל אלמונית אינה באגד
!״ ומהיר מדייק טובוס

 המזדהית היתד, גלוייה יותר
(ל איר6 רות הגברת השנייה,

 ערבי נוסעת באוטובוס), מעלה,
מהש הנהנית היא, אף שבתות

 להתחשב צורך (אין התמידי רות
 והשבוע אגד של קבועה״) בשעה

ל״י(מימין). עשר של מהפרס גם

מאיר כפרס זוכה

9.1.1954 תל־אביב,

10.1.1954 תל-אכיב,
 ומחיפה לחיפה מתל־אביב הישיר בקי יום מדי הנוסעים מאלפי אחד אתה,

 לזכות כן גם תוכל ומהירות נוחיות בדייקנות, אגד מקיים אותו לתל־אביב,
 במערכת עצמו ויזהה שיבוא שלמעלה בתמונות הראשון לנוסע הזיהוי. בפרסי
 אין,■ במזומן. ל״י 15 של פרם יוענק 3 גליקסון רחוב תל־אביב, הזה, העולם

 יזכה' במזדהים השני יהיה היא) (או הוא ואם נוסעת יראה שהנוסע מניעה כל
במזומן. ל״י עשר של בפרס היא) (או הוא

במזהית. להשתתף יכולים אינם הזה והעולם אגד עובדי

ם מלחמה מ ש ו
ה מ ח ל ! מ ו ב ר ע ל ב ב \ ו מ

מח בגיבוש מאד העסוק מפקד ״אפילו
 בחשבין לקחת ם לפעמ חייב שלו, שבותיו

״האויב לעשור. עלול מה גם ! 
 ויותר יותר נזכרו האחרונים בשבועות ׳

 של זו שנונה .באימרד, צבאיים הוגי־דעות
 נוכחו הם : הסיבה צ׳רצ׳יל. וינסטון סר

 צבאיים בחלומות מדי יותר שעסקו לדעת
וחולם. יושב האויב שגם שכחו שלהם,

 ביותר הרבה במידה הכפתור. מלחמת
 בשעתו שהמציאו האמריקאים, מכך נפגעו

 מוחץ׳'. ״תגמול של המצלצלת התיאוריה אד
אמרי בשדות־תעופה : ׳פה חלום זה היה

 נןטיסים עשרות רגע בכל ימתינו קאיים
 אם מימניות. או אטומיות פצצות הנושאים

 גבול את שהוא מקום באלזד, הרוסים יעברו
 — הכפתור על מישהו ילחץ המערבי, העולם

 המטוסים, ימריאו מעטות ש.יות וכעבור
רוסיה. ערי על מוות יזרעו

 דיאן־ביאךפו. ואחריה באה, אולם.קוריאה
 אטומי מטוס ושום התקיפו, הקומוניסטים

המריא. לא
במדינה :מאד פשוט דבר ? קרה מה

 לפתוח הנשיא היה יכול לא דימוקראטית
 דעת־ הסכמת בלי אטומית השמדה של עונה

מ נזדעזעה כולה כמעט ודעת־הקהל הקהל,
המחשבה. עצם

ה התקדמו בינתיים ,המלכה. החלפת
 ה׳ המאזן להשוואת בצעדי־ענק סובייטים

 שנים. חמש תוך זו מטרד, ישיגו מימני,
 אם אז, יקרה מה לנחש ניסו הוגי־הדעות

עולמית. מלחמה תפרוץ
 למישחק הדומה מלחמה לדעתם, זאת ה תה

 כל קודם להוריד ינסה צד כל :ד,שחמת
 של •המלכה היריב. הצד של המלכה את

 פצצות הנושא צי־האויר תהיה זה מישחק
מימניות.
 צי־אויר לחלוטין להשמיד אי־אפשר אולם
 ם מטוס כמה הוא. אף שימריא לפני מפוזר,
יס י והם מכת־פתע, אחרי ם1 תמיד, יינצלו

המס ערי־התוקף. את גם להחריב כדי פיקו
 זה, ראשון־ בסיבוב שינצח מי ינצח נ קנה
 ממנה מהלומה, יספגו יחד גם הצדדים שני
ועד. לעולם להחלים יוכלו לא

 באה מכאן מימכיו;. לחגורה מתחת
 אפשרות עוד ואין כמעט :נוספת מםק.ר,

ה מאבקי אטומית. מלחמודעולם שתפרוץ
 מלחמודאז־ : בשתי.דרכים יצטמצמו עמיד
 (נוסח מסוימת ארץ בתוך מהפכנית רהים

מוגבלת. מלחמה או וגואטמלה) הודו־סין
במח הגנרלים פנו זו אחרונה לאפשרות

מלחמת־ של הסיוט :ההנחה שבותיהם.
הצד שני בעיני איום כה יהיה מימנית עולם
 קטנה במלחמה המפסיד הצד גם כי עד דים,
 עצמו את יגביל המאבק, את להרחיב יעז לא

 מל־ נמנעו שהאמריקאים כשם ד,חפשי מרצונו
 תהיה מלחמת־קוריאה). בימי סין את הפציץ
 היריבים ש.י בין אילמת הסכמה קיימת
 בתחרות־ :מו מסויימים, כללים לפי ללחום

המימנית. לחגורה מתחת להכות לא אגרוף,
 קיום :הגושים לשני הסופית .המסקנה

 במקרה מוחץ תגמול לשם אדיר צי־אויר
 אדירה אנטי־אוירית רשת־הגנה קיום הצורך,

 — מכת־פתע מפני זה צי־אויר על להגן כדי
 מלחמות לצורך הצבא חיזוק זה עם ויחד

קטנות. מוגבלות

גרמניה
ד בו הדד■ כ

 שירות ראש קאנאריס, וילהלם האדמיראל
 השניה, העולם במלחמת הגרמני המודיעין
ה המודיעין שירות ראש בריה, ולאור.טי
 שפוכה. בחימר, בזה זה .נלחמו סובייטי,

 את זה השניים העריצו זאת עם יחד אולם
רעהו• כשרונות את איש כיבדו זה,

 של ביורשיו גם דבק ההדדי הכבוד יחס
 כי ובממש היטלר, על־ידי שהומת קאנאריס,

 על־ידי הקבר אל שנשלח בריה, של פעולתו
למ הסובייטים נסיונות מאלנקוב. גיאורגי

 הנאצי שירות־ד,ריגול כוכבי את אליהם שוך
 בשבוע לשיאם הגיעו וגברו, הלכו שלעבר
 מילא בה דרמתיים, מאורעות בס-דרת שעבר
 וכ־ הממושקף היינץ, פרידריך חשוב תפקיד

בוף־השיער.
 קולונל היה השנייה העולם במלחמת

מח את ניהל קאנאריס׳ של ימינו יד היינץ
 שירות־ של המפורסמת בראנמבורג לקת

הגרמני. הריגול
 לא אשר היינץ, טוהר כניעת־ר,נאצים עם

 צורף, אשמה, מכל פעיל, חבר־מפלגה היה
 יועץ של בתפקיד בון, לממשלת זמן, לאחר

מודיעין. לעגיני

סכ בעי.יו. חן מצא לא התפקיד כי נראה
 ובסוף וגברו׳ הלכו חברי־הממשלה עם סוכיו
 מכל לפרוש להתפטר, החליט 1953 שנת

גי :עליו החביב לעיסוק להתמסר פעילות,
פרחים. דול

 לא הרוסים אולם שעות־חקירה. 36
ומ וותיק ש־מודיעין לא להניח מוכנים היו

 שבועות.לאחר ארבעה בטל. להתהלך נוסר,
 סוכן אתו התקשר היינץ של התפטרותו

המזר לגרמניה לעבור .לו הציע סובייטי,
 להפליא נוחים בתנאים שם לעבוד חית,

 הקולונל של תגובתו גבוהה. וגמשכורת
ה את הסגיר א ה מהירה: היתד, לשעבר

 שדנו הגרמנים, הפדראליים לשלטונות סוכן-
מאסר. שנות לשלוש אותו
 של עוזרו שם שב שעבר בשבוע רק

 היינץ : כותרות־העתונים את לקשט קאנאריס
 בה גידולי-ך,פרחים, ממלאכת זמנית פרש
 להעיד כדי לברלין, נסע בון׳ בקרבת עסק

 קולב, יעקב הגרמני, איש־ד,מודיעין לטובת
 נעלם לברלין בהגיעו במעילה. שהואשם

 א׳ ביום ע והופ שב אך העין, מן היינץ
סי כשבפיו מתחנות־ד,משטרה באחת שעבר

דרמתי. פור
 במכונית וקולב הוא נסעו היינץ לדברי

 המכו.ית הותקפה בדרך משותף. ידיד לבקר
 הוסעה אזרחית, לבושי רוסים שני ידי על

ב השוכנת לקארלסהורסם, המהירות בכל
 בה המזרחית, מברלין קילומטר 20 מרחק
הסובייטי. חיל־ד,כיבוש מטה נמצא

 מוכנים היו כבר הרוסיים קציני־המודיעין
 לחדר אותו הכניסו הם היינץ. פני את לקבל
 36 במשך אותו חקרו חזק, באור מואר
שה לאחר רק ממנו הירפו רצופות, שעות
 הרם התפקיד את לקבל כמסכים פנים עמיד

 שירות־הריגול בראש לעמוד :לו שהוצע
 עם יחד הגרמנית העממית הרפובליקה של

 שירות־ד,ריגול ראש שהיה מי יון, אוטו
 שהיה מי ושמידט־וויטמאק, ־המערבי הגרמב

בון. של בבית־הנבחרים נוצרי־דמוקרטי ציר
 דבר של לאמיתו בליתי-מוצלח. ;יפוח

 הקו־ את לשרת כוזנה כל לד,יי,ץ היתד, לא
 19וב־ ״בריחה תוכנית תיכנן הוא מוניסטיס.
 וללכת מחדרו לצאת הורשה כאשר לדצמבר,
 שנמצא חדר־האימבטיד״ מחלון קפץ להתרחץ,

 בחבל־כביסה להאחז הצליח השניד״ בקומה
 בסימטאית חמק אחר ארצה, ולהשתלשל

המערבית. ן לברל לעבור והצליח חשוכות
לש הקולונל את קיבלו המערב שלטונות

 במטה ביקר הוא כי חששו באי־אימון, עבר
 סיפורו את ביים הטוב, מרצונו הסובייטי

 הפרעה. ללא הרוסים את לשרת שיוכל כדי
רדיו :החששות כל נמוגו השבוע אולם

 ביקשו וקולב היינץ כי הודיע המזרחית ברלין
 מם־ איתם הביאו המזרחית, בברלין מקלט

 מתנגדים הם כי הודיעו חשובים, ם מכ
ה לדברי אדנואר. ממשלת של למדיניותה

 את הקדמו-יסטיים השלטונות מילאו קריין
 מקלט לתת סרבו אך קולב, של בקשתו
לפושע־מלממה. בעיניהם נחשב אשר לדיינץ,
ש מי כל : בלתי־מוצלח ניסוח זה היה
 ביח־ד — דומות רשמיות להודעות האזין

 לברלין יון של לבריחתו בקשר להודעות
 באמת היינץ כי משוכנע ד,-ה — המזרחית

 טור,י 55ד,־ בן הקולונל מקארלסהורס, נמלט
 שכי־ ,פרחים לגדל חזר'השבוע חשד, מכל

ראש. שומרי שני בטחון, ליתר לעצמו,

כדור־הארץ
הדיק עולה3ו־תוף־1ו

 חתם פרון, חואן ארגנטי.ה, נשיא •
 לגירושין תוקף הנותן חוק על שעבר בשבוע

הרא הפעם זו הגירושין, התרת אזרחיים.
 נתקבלה ארגנטינה של בהיסטוריה שונה

 נתקלה כי אף האזרחים, על־ידי בהתלהבות
הקאתולית הכמורה מצד עזה בהתנגדות

 מחדש רגו.ו לא הבנות החלו בלונדון •
 החדשה בצורתו הבריטי. האינטליג׳נס של

ב ביותר המפורסש שירות־ד,מודיעין יקיים
 תעשייתי ריגול של גדולות מחלקות עולם

 יותר הדוק פעולה בשיתוף יפעל וכלכלי,
הממשלה עם

 פי- גאסטון הצרפתי, הפרלמנט ציר •
 מחדש פתיחתם את שעבר בשבוע שדרש בור,
 רשמית שנסגרו הצרפתיים, בתי־הבושת של

הפו היצאניות מספר כי גילה ,1946 בשנת
 40ל־ כיום מגיע בלבד פאריס באיזור עלות
 אשר נערות, הן היצאניות מן אחוז 35 אלף.
 אחוז 45מ־ ולמעלה ,18 לגיל הגיעו טרם
במחלות־מין. נגועות מהן

במק רק גירושין מתירה הקאתולית ♦הדת
בעי דוגלת האשה, טירוף כגון בודדים, רים

בני- אין אלוהים חיבר אשר ״את : קרון
להפריד. יכולים תמותה

בשלם


