
תל־אכיכי כצפון שצולמה העירום תמונת
ת!' כבר לי ״יש חו כ הו

 שהביא העדים בנוכחות העירומה אשתו
 למשרדי 47ה־ בן העיניים רופא מיהר עמו,

 מאשתו בגט שיזכה בטוח כשהוא הרבנות,
אליו. רכושו את ויחזיר

שראל כל י
בפתח הכרית לוחות

ש נמל־חיפה, בפתח ןןנלן אנדרטת
 כדוגמת לישראל העולים פני את תקדם

ב המפורסמת האמריקאית החירות אנדרטת
 ההסתדרות להקים הציעה ניו־יורק, שער

 ארצות־הברית, קונקטיקאם, במדינת הציונית
 לאנדרטה, תרשים־הצעה השבוע. בוועידתה

 הברית לוחות את מתאר בודעידה, שהוצג
ה לפי ענקי. מגן־דוד על ניצבים כשהם
 זאת, למטרה מיוחדת מגבית תיערך הצעה,

 האמריקאי העם כמתנת תוענק והאנדרטה
 ושני מעצר הדרי שני . . . לישראל

 הכנסת בניין יכיל משוריינים מחסני־נשק
 הממשלה בקריית להיבנות העתיד החדש,

 הפרטים מתוך מתברר כך — בירושליים
 על בתחרות המשתתפים לאדריכלים שנמסרו

 חברי של למקומותיהם פרם הבניין. תכנון
 אלפים 10 על שישתרע הבניין, יכיל הכנסת,
 לקהל מקומות 430 גם מרובעים, מטרים

 גם ייהנו אשר לעיתונאים, מקומות 100ו־
 ואולם תאי־טלפון 20 חדרי־כתיבה, משלושה

 בניין יכיל כן כמו באר. עם מיוחד מנוחה
 יעדיפו אשר איש, 30ל־ חדרי־שינה הכנסת
מו... באולם־הדיונים דווקא לאו לישון  עצ

 לאלה נגרמה כלתי־געימה אפתעה
 גבוהים במחירים מגרשים לרכוש שמיהרו
 ז׳בוטינסקי ברחוב המדינה, ככר בסביבת

 קבעה הראשונה שהתוכנית בעוד בתל־אביב.
 שש בני בניינים יוקמו הככר סביב כי

 45( בהתאם עלו המגרשים ומחירי קומות
 יתיר התכנון שינוי הרי מרובע), למטר ל״י

 המחירים קפיצת קומות. שתי רק מעתה
 יותר, רחוקה בסביבה המגרשים אל נדדה
 המרכז זה חדש תכנון לפי יקום בה אשר

.המסחרי .  קרא■ מוזאיקה עיטורי .
קירו בציפוי האחרונה, למילה הפכו מית
 נוסף בישראל. חדישים בניינים של תיהם
ה עמודי צופו בו בתל־אביב, צי״ם לבית
 עתה מסתיימת במוזאיקה, החיצוניים בטון

 קולנוע בניין שעל המגדל ריצוף עבודת
 צבעים, מחמישה במוזאיקה בתל־אביב פוקס

 . . . מאיטליה מומחים בהשגחת הנעשית
 של הכללי המפקח סגן בין המתיחות

 מפקדו לבין זלינגר, אברהם ישראל, משטרת
 תוביל ולא כנראה, רפתה סהר יחזקאל

 להתפייסות, במאמץ זלינגר. של להתפטרותו
 ב־ שנערך בסימפוזיון זלינגר השבוע הכריז

צרי ״לפעמים כי בתל־אביב, בית־סוקולוב
 שאסור שונים מטעמים תיקים לסגור כים

 עיתונאים עם פרטית ובשיחה לגלותם״
 מתכוון, הוא כי להבין נתן מכן, לאחר

 משפט במרכז העומד אירס״ו, לתיק למשל,
 מסיכת כעצם . . . בן־גוריון עמוס

 עמי־ חברת על־ידי שנערכה העיתונאים
 בפרס הזוכה קמרי, אברהם של בביתו דר,

 אחד נכנס — שמונה בקריית עמידר,
 בית־השימוש, אל קמרי של ילדיו משלושת

הת שהריצפה אחרי הבור, תוך אל נפל
 כהן שושנה . . .רגליו תחת מוטטה

 בחודש הנמצאת שמונה קריית תושבת ),20(
 בבית־הסוהר. השבוע נכלאה השמיני, ההריון
 התמצאה שלא ממארוקו חדשה עולה האשה,
 בתשלום חוייבה הנהוגים, בסדרים כראוי

 בצפת, השלום בבית־משפט ל״י 60 של קנס
 לגיוס לרישום כחוק התייצבה שלא על

 אברהם שבעלה משום סולק לא והקנס צבאי,
חו ששה מזה עבודה מחוסר הוא כהן

שלמים, משקים שני . . . דשים
תע במסגרת יוקמו בתי־מגורים, הכוללים

 בבית־דגון. בקרוב שתיערך וגן בית רוכת
 ומשרד- ההסתדרות של החקלאי המרכז

 אופ־ משקי־עזר זאת בצורה ידגימו העבודה
 תוקם חדשה נוער אכסניית . . . יניים

 והדרומי, המרכזי הנגב אל מטיילים לצורכי
 את לינה. מקומות 120 ובה במצפה־רימון,

 לצורך שישהו בני־נוער, 40 יקימו האכסניה
 ירכז אותו מיוחד, במחנה־עבודה במקום זה

 מטעם אבריאל, אהוד של אחיו אבריאל, חגי
.אכסניות־נוער אגודת .  חלודים כולים .

 לכמה חמורה בעייה מהווים ומעופשים
הוכ הבולים אלה. בימים בתל־אביב בולאים

 בבאנקים, לכספות חסרי־נסיון על־ידי נסו
 גניבות־בולים, מבהילה במידה שנפוצו לאחר
 מיוחד מומחה וחלודה. עובש העלו ושם

תמו הבולים, בניקוי בתל־אביב עתה עוסק
 נמסר, בינתיים מערכם. מסויים אחוז רת
 מאווררות, כספות יוקמו באנקים בכמה כי

בולים. אחסנת למטרת במיוחד המתאימות

תזכיר
הפריעו רק הצרפתי□

 גרמה האנגלו־צרפתית ״הפלישה
 זו, דעה — בסיני״ צה״ל נצחון לאיבוד

 העולם עורך על־ידי לראשונה שהושמעה
 הזה (העולם ואדום״ ״שחור במאמרו הזה

 שר־ שהיה מי על־ידי השבוע אושרה ),1017
 בכותבו: אצ׳יסון, דין האמריקאי, החוץ

ש בלבד זו לא האנגלו־אמריקאית ״ההתערבות
 אל־ עבד כבוד להשפלת בלרי־דרושה היתר,
 אותו.״ הצילה אף למעשה אלא נאצר,

 כי רפורטר בשבועון במאמרו קבע אצ׳יסון
 מובס, שהיה נאצר, אל עבד ״לסגן־אלוף

ב ניתן הבמה, מן לירידה ובשל מושפל
. . . ומושלם״ חסר־תקדים נצחון מתנה

ל- הפיצויים אי־תשלום שערוריית
 על־ידי בשעתו שנתגלתה בת־נלים, צוות

הח הממשלה לסיומה. הגיעה הזה, העולם
 לימאים הפיצויים את לשלם השבוע ליטה
ה שמשאל אחרי במצריים, כלואים שהיו
 עם בקשר הימאים, בין )1023( הזה עולם

 שתנסה אונית־מבחן על לעלות נכונותם
 היא זו שערורייה כי גילה בסואץ, לעבור

 רכישת . . . סדשה להתנדבות אבן־נגף
 על-ידי ד׳ישראל״ ״אקו היומון
 זד העתונות להשמדת נוסף כצעד מפא״י,

 צרפתי יומון והוצאת בארץ בלתי־תלויה
ה נכשלה. ),1024 הזה (העולם מפא״יי
 החדש המפא״יי היומון החל כאשר שבוע,

 ממושך, לקרב ד׳ישראל אקו התכונן להופיע,
 מנהלו לדברי הבטיח, תבניתו, את הגדיל
 תפסיד שמפא״י עד ״להמשיך העליון, יוסף

לעסק״... שהקציבה הלירות אלף 100 את
הבלתי־מפלגתית הכדורגל קבוצת

 אחרי ב׳, לליגה השבוע עלתה נס־ציונה של
 על ערעורה את קיבלה שועדת־החקירה

 ל־ ירושלים מכבי בין המישחק תוצאות
 הזה העולם לגילויי בהתאם רמלה, בית״ר

. . . לחקירה יסוד ששימשו והלאה) 1023(
 (״חוסי־ ישראל לרמות, שידע האיש

ה עצמו את הסגיר קורנגולד־זהבי, דל״)
 שסיפר חוסיד׳ל, רמאמן למשטרה. שבוע

 העולם לכתב תורתו תמצית את בשעתו
 הזה שהעולם אחרי להתמסר נאלץ הזה,

 סירבו וידידיו תמונתו את פירסם )1025(
למענו. להסתכן

 על־ידי נחתכה מלאה, שהיתה התמונה, *
מין, המערכת, ש נראה מי  אחד של 1וא

הבעל. על־ידי כעדים שהובאו הרבנים משני
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24749 טלפון תל־אביב,

המטבח
ובית־החולים

 התנפלות איזו שמעתם
 פלשתי אשתיי! עלי ערכה

 אל שלה, השטח אל לה
ל ידוע האם אבל המטבח.

 המחלות שרוב רבותי, כם׳
מהמטבחו מתחילות
 הרגלי לקוייה, תזונה

 בלתי־ דיאטה רעים, אכילה
 שוברים אלה כל — שקולה

 למחלות. הגוף התנגדות את
 צודק כמה יודע כרופא ואני

מני של אחד גרם הפתגם:
 קילו כנגד שקול מחלות עת
 מחלות, ומניעת רפואות. של

במטבח. מתחילה רבותי,
מס לכמות זקוק גופכם

ומינר חלבונים של פיקה
 בין הם הים דגי לים.

 החלבונים במאכלי העשירים
 הם הדעות ולכל בעולם
שבהם. הזולים

 תפריט לעצמכם הבטיחו
באכילת הרבו שקול.

לבריאותכם. דגי־ים
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1026 הזה העולם




