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ביזנס ד,י1מו
ל התפרצו הם חצופים. היו השודדים

 לקחו בניו־דלהי, הפרלמנט חבר של ביתו
באו ומזונות. בגדים תיקים׳ ספרים, עמם

 — דומות בתלונות המשטרה הוצפה זמן תו
הת מפלגת־הקונגרס נציגי של שלמה שורה
דומים. חצופים מעשי־שוד על לוננו

 השודדים כשפרצו החוצפה הגיעה לשיא
לעי חדרי־הניתוח, את הרסו לבית־חולים,

להתנגד. העזו שלא הנדהמים הרופאים ני
הי והמשטרה ייתכן ככריכה. הל!רכ

 לו הכנופייה, על מהר חיש מתגברת תד.
או בני־אדם. מגזע בשודדים המדובר היה
הו על חתיתם השנה שהטילו השודדים לם
ההת של יותר מוקדם לשלב השתייכו דו

 נגדם קופים. היו הם הביולוגית. פתחות
מלהושיע. המשטרה יד קצרה

 חברי בין אמיתי קרב פרץ הימים באחד
 לבין בקאלקוטה, האלגנטי אורדנאנס מועדון
 לתוך היום לאור שפרצה קופים של חבורה

הש למים, קפצו הקופים בריכת־השחיה.
 ימים כעבור והסתלקו. כאודת־נפשם תעשעו
ברי היחד. לא שוב חזרו. בלבד מעטים

 ג׳נטלמני הסכם כרתה המועדון הנהלת : רה
 בבריכה להתרחץ להם הרשתה הקופים, עם

בשבוע. שלישי יום בכל
 חב- חייכו אם דארווין. על רוויזיה
 עבר המאורע, למשמע בסתר רי־הממשלר,

 האחרון בחודש כי חיש־מהר. החיוך להם
 אחרי חשוב, ממשלתי טכס לדחות נאלצו

 םמ־ימ גנבו ממשלתי, למשרד פרצו שהקופים
חיוניים. כים

 של עצום טבעי ריבוי הצרה לכל גרם
 אוטאר־פראדש מדינת הודו. ברחבי הקופים

 קופים, מיליון 50 עתה מאוכלסת בלבד
אנושיים. תושבים מיליון 63 לעומת

 כי הקופים, את להשמיד היה אי־אפשר
 דתית. להערצה הקוף ראוי רבים הודים בעיני

 לייצא :אחרת בתכנית הממשלה דנה לכן
 למספר הזקוקה לארצות־הברית, הקופים את

תרכיבים. ייצור לשם גדול
 נודע בהודו זו. תקווה גם נעלמה החודש

האטום ועדת ראש שטראום, האדמירל כי

להשת האפשרות את שוקל האמריקאית,
 הגרעיני בנשק ניסוים לשם בקופים מש

לת מוכנה אינה הנייטראלית הודו והסילוני.
 את השונאה בארץ חדש נשק בפיתוח מוך

נהרו. ג׳והרלאל
 למה ההודים הבינו הראשונה הפעם זו

מפוקפ לעסקים כשקראו האנגלים התכוונו
 עסקי־ כלומר, — ״מונקי־ביזנם״ בשם קים

 שאם חוששים החלו מהם אחדים קופים.
 של סופו כי דארווין צ׳ארלם צדק אמנם
 אלה יהיו לא להתגבר, ביותר המוכשר הגזע

הקופים. אבותיהם אלא בני־האדם, הפעם

קדם צפרירי
אוגוסט ירח של הצעת־חוק

 הגיישה את לפאר מוסיפה שהבימה בעוד
 אוגוסט, ירח של התה בית בהצגתה היפאנית

ה הצעת־חוק היפאני לבית־הנבחרים הוגשה
 הדרישה הגיישות. מעמד את לחסל עלולה

 ה־ שהזונות כך, על מסתמכת הזנות לאיסור
 המקודשת, המסורת את מחללות כיום יפאניות
פרוזאי. באורח בשרן את מוכרות

גרמניה
המתים תחיית
 האמינה לא אגרט לינה המלחמה אלמנת

 כי אגרט, גברת ״השמעת, אזניה. למשמע
 אוטו הבעל, שכנתה. שאלה ?״ חזר בעלך
.1943 בשנת הרוסית בחזית נפל אגרט,

 לינה, של בהעדרה שלה. על עמדה השכנה
הו שהבעל הודיעה גיסתה, בדירתה ביקרה

 באדישות סיכמה !״ קורים כאלה ״דברים פיע.
השכנה.

 אג־ הגברת רצה מטורפת־למחצה כשהיא
הגי הודיעה שם. היה לא הבעל לגיסתה. רט
גב עם מבלה לינה כי הבעל מששמע : סה

 לל־ הצטרף אולי ונעלם. הסתלק אחרים, רים
הצרפתי. גיון־הזרים
 למשכב. נפלה אגרט לינה שנים. שלוש

 חקרו קדחתניים, בחיפושים פתחו קרוביה
 איש השבויים. בארגון בממשלה, בצלב־האדום,

 למשטרה פנו לבסוף אגרט. אוטו על שמע לא
הפלילית.

אח התעלומה. לפיענוח התגייסו החוקרים
הוד היא : הגיסה את שברו עליון מאמץ רי
רצ מזה חוץ מעשה־קונדם. היה שהכל תה
 לא התנהגותה כי לקח, לינה את ללמד תה

בעיניה. חן מצאה
 שלא שלה התנהגות זאת היתד, עתה אולם

גרי בעודן למשפט הוזמנה היא : חן מצאה
המקסי העונש האלמנה. לבריאות נזק מת
מאסר. שנות שלוש : מלי

אנט■ לד״ד־ תקציב
הכל היהודי השבועון בעל מארכם, קארל

 המקורי מארכם מקארל שונה בגרמניה, לי
 לכן, הקומוניסטים. את כלל אוהב שאינו בזאת

 ממשלת כי בידיעה עוול כל למצוא יכול לא
 הברית בשם לארגון הגון סכום הקציבה בון

מטר שכל והחרות, השלום למען העממית
 אנטי־קומוניסטית. תעמולה לנהל היתד, תו
נד היה מה משום לו: הפריע יאחד דבר רק
 ד״ר הארגון, מנהיג של שמו כי לו מה

משהו. לו מזכיר טאוברט, אברהארט
הי נזכר לפתע בזכרונו. פישפש מארכם

היה טאוברט בשם אדם :זה שם שמע כן

 קיצוני אנטישמי כמסית היטלר בימי ידוע
 הנאצי, משרד־ד,תעמולה של גבוה וכפקיד

אנטי״. ״דוקטור בתואר אפילו זכה
ה ה מ תנ ש  שלא גילתה קצרה חקירה ? נ

 הפך אנטי״ ״דוקטור :מקרי דמיון זה היה
בתע עסק היטלר בימי בון. ממשלת לשליח
העמ הברית כמנהיג אנטי־קומוניסטית. מולה
 : הוא אמר עצמו. מקצוע באותו עסק מית
!״השתנה לא דבר שום הרי י יש ״מה
 עסק החדש בגלגולו השתנה. אחד דבר רק

ביהו לא בלבד, בקומוניסטים אנטי״ ״דוקטור
 הנושאים בשני עסק הקודם בגלגולו דים.
 על־ידי שנאספו בקטעים מארכס קרא יחד.

 פרי הנאצית, הספרות ארכיון מתוך עובדיו
 להבין ״כדי :עברו בימים טאוברט של עטו
ה כי לתפוס יש הקומוניסטית, הסכנה את

היה של ונשקה פרי־ידה הוא בולשביזם
לה שואפת היהודית האדונים שכבת דות...

באמצ כדור־הארץ כל על מרותה את טיל
 לא יהודים בלי העולמית... המהפכה עות
 אשר את עשה הפירר הקומוניזם... גם יתכן

מל הכריז הוא :לפניו איש לעשות העז לא
בק־ וימשיך היהודי, אוייב־העולם על חמה

פאריסאי קלושאר
זאכן״ ״אלטה במקום סוציאלי טיפול

עטור־הנצחון...״ לסוף עד פשרה ללא זה רב
 מארכס כשקרא כעל-זבוב. או שטן

 נרצחים מיליונים וששה שנה 15 אלה, דברים
 את מלפרסם בקושי התאפק כתיבתם, אחרי

היח שיפור על השוקד כאדם מיד. הדברים
 כמה ביקר בה וישראל, גרמניה בין סים

ל טילפן לכן שערוריה. למנוע ביקש פעמים,
ה ממנהלי דרש המוסמך, הממשלתי משרד
 ל״דוקטור ההקצבה את מיד לבטל משרד
אנטי״.

 הוא טאוברט כלל. נבהל לא המנהל אולם
 בבתי- השתתף אמנם קצרות. הודיע בסדר,
 נשפטו לא כהונתו בשעת אך נאציים, משפט
 לא דברים פעם כתב אולי למוות. אנשים
חופ איש היה לא היטלר בימי אולם יפים,

בממש יש זאת מלבד נפשו. כאות לכתוב שי
יפר מארכס ואס גדולים. יותר נאצים לה
 כי נעים. לא מאד זה יהיה דבריו, את סם

קומוניס כסוכן להיחשד עלול עצמו מארכס
טי.

הכ מאמרו, את כתב התמהמה, לא מארכס
 נאצים — בעל־זבוב או ״שטן בשם תירו

לפ עוד ״1 הדמוקראטיה על מגינים וותיקים

 מנהל־משרד, אותו עמו התקשר שפורסם, ני
 דעים תמים אינו שהשר הודיע סליחה, ביקש
 יערכו מחדש, הענין בכל יעיינו עתה עמו.

מדוקדקת. חקירה
 שהחקירה נראה שבועיים. חיכה מארכם

נמ לטאוברט ההקצבה כי — הסתיימה לא
קש להם ״יש במקומו. נשאר המנהל שכה,

אחר. פקיד התנצל טובים,״ רים
 להגן שעה, לפי המשיך, אנטי״ ״דוקטור

הדמוקראטיה. על

צרפת
הקלושארים נקמת

 לכן אנארכיסט. לבו בעומק היא צרפתי כל
ה ה״קלושארים״: את בסתר, מעריץ, הוא

מת בפאריס הישנים אוספי־הטחבות, בטלנים
המש את שווה במידה שונאים לגשרים, חת

קרי לבעלי בניגוד משרד־הנשואין. ואת טרה
 בתל־אביב, שיך״ אלטה זאכן, ה״אלטד, את
משלהם. ועתיקה גאה מסורת להם יש

 וכסל אלכסנדר בעיני חן מצא לא זה כל
 לרכוש שביקש לסוציאולוגיד, סטודנט ליאר,

להק החליט הוא דוקטור. התואר את לעצמו
 ה־ 1500ל־ שלו עבודת־ד,דוקטוראט את דיש

בקפד שבדק אחרי פאריס. של קלושארים
מסק את רשם מהם, 60 של חייהם את נות

 הקלו- ומלידה.״ מבטן קלושארים ,׳אין : נותיו
 טיפול בלתי־נורמלי. אדם פשוט הוא שאר*

בנקל. התופעה את יחסל מתאים סוציאלי
הנכב הפרופסורים אשה. ;שא דיו;;פ

 הקשיבו פאריס, מיכללת הסורבון, של דים
 אך בתשומת־לב. הדוקטור־ד,מיועד להרצאת

 מתלחשים. החלו הם פתק. להם נמסר לפתע
 האמיץ, החוקר את מהם אחד שאל לבסוף

 וכסלי־ אחד. חי קלושאר עם דיבר אמנם אם
״1 ״כן :מוצק עצמי כבטחון השיב, אר

 הוא הפתק. את הרים פואריה הפרופסור
קלושאר־שיצא־ בורסט, וויליאם בידי נכתב

שופר. עם מתחרז *

 מסחרי פקיד לילד, אב נשוי, ׳29 ״בן בדימום,
מקצועו.״ לפי

 הקלו־ חיי על בורסט וויתר הפתק, לדברי
 כך על מצטער אולם אשתו, לטובת שארים
 של התיאוריה כל היתד, לדעתו לב.• מעומק

 בעליל העידה חסרת־שחר, הדוקסור־המיועד
אחד. קלושאר עם אף מעולם דיבר שלא

לאש לדאוג עליו הוטל מאז :בורסט גילה
 מים, רק שותה ״אני אושרו. אבד ולבנו, תו

 החברה. את מקלל אני בחבית. דיוגנס כמו
 הקלושא־ לחיי חוזר הייתי לבדי, הייתי לו

!״ רים
 היתד, בורסט, לדעת לאפם. מתחת 14
 מוסמכת אמנם אם לבחון מאד פשוטה דרך

 הפרופסורים, ברשות וכסליאר. של חקירתו
האומ הסטודנט את חקר לשולחנם, הצטרף

 ממלון מלים של למובנן שעה רבע משך לל
הגנ משפת מלה אחרי מלה הקלושארים.

 אלכסנדר של בפניו נזרקה והקלושארים בים
וכסליאר.

 מבין שאינו להודות נאלץ הדוקטור־ר,מיועד
הקלושארים, של העצומה לשמחתם — אותן

הע הבחינה, באולם הספסלים כל את שמילאו
ניחוח. ריח לו

ה האינטרמצו אחרי הועיל. לא הכל אולם
 ל- הנכבדים הפרופסורים עזרו בו משעשע,
 וכסליאר כי והחליטו ביניהם התיעצו בורסט,

דוק לתואר זכה בהצלחה, הבחינה את עבר
המנו בורסט התמרמר הפלא,״ ״מה טור.
 קלושא־ מעולם היו לא ״הפרופסורים צח,

 השמיים כיפת תחת מימיהם ישנו לא ריס,
לאפם.״ מתחת מעלות 14 של בקור

הארץ כדור
הא״□ לפי אופנה

הו האנושית האופנה בתולדות סימן־דרך
 של המפוארת האוניברסיטה : שבוע לפני צב

 קיסר דיור, כריסטיאן את הזמינה פאריס
 3000 לפני מקצועו על הרצאה לתת האופנה,

דוגמ התהלכו ההרצאה בשעת ואשה. איש
רעיונו את הציגו הבמה, על יפהפיות ניות
בינ וקווים. צבעים צורות, על דיור של תיו

 של המרגיזה האופנה מן דיור בו חזר תיים
שה הודיע "),11 (״אופנת האחרונה השנה
¥ באופנת העולם את יפוצץ סתיו  ה־

 את ותבליט הנשים כתפי את שוב שתעגל
חזן.

1 צפונה ה״,
 פעם אי שנשלחה ביותר הגדולה השיירה

 עתה מתארגנת הצפוני הקוטב אזור אל
 הסובייטים עם להתמודד כדי בארצות־הברית.

 הזה (העולם זה חיוני איסטראטגי באזור
 מובי- אניות 11 אניות־משא, 60 רוכזו )930

אח אניות 34ו־ נוסעים אניות 4 לות־נפט,
 תחנת־רא־ של שרשרת להקים : המטרה רות•
האמריקאית. ליבשת מצפון דאר

העולם סוף
 תושבי של גדול חלק להשמדת פשוטה דרך

ה חבר לוין, ויקטור ד״ר גילה כדור־הארץ
 את להמס : ניו־יורק של המדעית אקדמיה

 פצצות בעזרת הצפוני הקוטב אזור של הקרח
 את ניכרת במידה תעלה הקרח המסת מימן.

רבים. מיליונים תטביע הימים, בכל המים פני

הרצאתו כשעת (שמאל) דיור אופנאי
11 במקום ¥
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