
אילון לבינסון גורדון

74 אלנבי רח׳ תל־אביב,
44 בנימיו נחלת רח׳

, ה פ י 37 הרצל רח׳ ח

 פריז״, — שניידר ״רדיו

 הפעם זו להציג מתכבד
 מקלט־ בישראל, הראשונה

ל ד י פ ״ סופר־הטרופיז רדיו
ת דרגת מנורות, 8 —ו״. י

 מנגנון מכוונת, גבוהה דירות
 משובח (פסנתר) מתגי־לחץ

תלת־ סבובי קבל ביותר,

חלקי.

ף ס ו כך על נ
 הפרעות, מונעת המכשיר, בתוך בנויה סבובית אנטנה־מסגרת .1

וארוכים. בינוניים לגלים
קצרים. לגלים פנימית אנטנה .2

ותתפעלו! תתפלאו

ו י ד ר ר ד י נ ו ע

 אצל הזח המקלט הדגמת דרשו
המורשים. סוכנינו

!?-!מ. וגבוהים נמוכים לצלילים נפרדים: ערוצים 2 עם קול רמי 2 .3

 חללו הטכניים השכלולים כל
 אירופיים במקלטים רק קיימים

ביותר, המשובחים

■.גע״גז קליפה דז־י! ממעלי  4

במרחב
אפריקה צפון

והידיד האח ־ן3
 לתוזו מוכנות ומרוקו טוניסיה ״ממשלות

 באלג׳יריד״״ המורדים לבין הצרפתים בין
 באו״ם, טוניסיה נציג השבוע בתחילת הכריז
 להשתמש צרפת לממשלת מייעצים ״ואנו

זה.״ בעניין בשרותינו
 מביקור ישירה תוצאה היתר, זו הכרזה

 ב־ בורגיבה חביב טוניסיה נשיא של קצר
 ה־ המרד פרץ מאז מרוקו. בירת רבאת,

 כשלעצמו המתון — בורגיבה היה אלג׳ירי,
 המגרב. מנהיגי שני שבין יותר הקיצוני —

 מתון היה מרוקו, מלך החמישי, מוחמד
ה על־ידי מגלותו הושב מאז יותר. הרבה

הש העצמאית, מרוקו מלך והומלך צרפתים
למתן הסכם על חתם הצרפתים, עם לים

 מתמיכה נהנה לאמריקאים, תעופה בסיסי
נדיבה. צרפתית

 בורגיבה של בואו לפני ימים שלושה
 הצבא של העצמאות מיצעד ברבאת נערך

 עברו איש, אלף 30 של כוח מתוך המרוקאי.
צנ יחידת ביניהם חיילים, אלף 20 במיצעד

 הרגיל המלך, הצרפתי. הצבא יוצאי חנים
 המגרב, בני של הארוכה בג׳לאבה להופיע
 מרשל, במדי בפומבי הראשונה בפעם הופיע

 תם כאשד גבוהות. צבאיות מגפיים נעול
 מרוקו צבא כי הכללית הדעה היתד, המיצעד,

 בעולם, ביותר החזק המוסלמי הצבא הוא
תורכיה. צבא אחרי
 לצרפת הכרת־טובה חדור כשהוא כן, על

 מרוקו, של בצבאה וגאה ולארצות־הברית,
 סו־ נשיא על להביט החמישי מוחמד נטה

 התייחס ביחוד משנית. דמות כעל ניסיה
 אין אשר בורגיבה, של ליומרותיו בספקנות
 חסרי איש, 6000 של צבא אלא לרשותו

וחימוש. ציוד
 בורגיבה, ?!דילק. כמקום רולס־רויס

צר באוניברסיטה חוק שלמד הפשוט בן־העם
לעצ הטוניסית המחתרת את והנהיג פתית

 בקרירות מרוקו מלך על־ידי נתקבל מאות,
 להופעת ציפה טוניסיה נשיא אריסטוקרטית.

 מריעים! המונים בין ולנסיעה פתוח קדילק
 אדום־לבן רולס־רויס לו המתין זאת תחת

הת שבהם רחובות דרך אותו שהוביל סגור,
העצמאות. ממצעד שנותרו הדגלים נופפו

ב מוגבל היה לפגישה שהוקצה הזמן
 צריך המלך היה ימים ארבעה כעבור יותר.

 בוושינגטון. איזנהאור, הנשיא עם להיפגש
 החמישי מוחמד כי בתקיפות דרש בורגיבה

ב תמיכה שתביע משותפת, להודעה יסכים
 השיב מוחמד לעצמאות. האלג׳יריים דרישת

 אך אחי, אמנם הם אלג׳יריה ״בני בזהירות:
ידידי.״ הצרפתים
ה בנו חסן, מולאי השניים בין פישר

 לנסח לבסוף עזר אשר הוא המלך. של בכור
כמי את שהביעה המשותפת, ההודעה את

בהת צודק, לפתרון המנהיגים שני של התם

 מולאי אלג׳יריה. בני של לשאיפותיהם אם
 ההכרזה של הראשון ההעתק את נטל חסן

ב שהמתינה מכונית אל מיהר המודפסת,
אביו. לארמון כניסה

 אל־ ועבד כרים בל־קאסם ישבו במכונית
 האל־ המורדים מראשי שניים בוסוף, חסיד

 למסיבות נקראו שלא האורחים שני ג׳יריים.
 ההצהרה, נוסח על עברו הרשמיים ולנשפים

במכוניתם. ונעלמו בניד־ראש, אותה אישרו

מחרוזת
אקדח וכדור חשיש
 ממשלתית חקירה שוועדת אחרי

 משתרש החשיש עישון מינהג כי גילתה
 בבית- לימודיו בשנות בעיקר המצרי, בנוער
הו יעילה: הצעה הועלתה התיכון, הספר

 לתוכנית חובה אימון־גופני של שעה ספת
 . . . התיכוניים בתי־הספר של הלימודים

 אל־ חאליד מת כיצד נודע השבוע רק
 .לפני חוסיין. המלך של ליצן־החצר בוכארי,

 מת הוא כי רשמית הודעה פורסמה חודש
 נהרג דבר של לאמיתו ואילו הלב, משבץ
 חוסיין המלך עם שצעד שעה רוצח, על־ידי
 נועד הכדור בעמאן. המלכותית החצר בתוך
 חעתונאים אגודת . . . עצמו למלך

 כרוז תמנה הממשלה כי ביקשה כמצרים
 בל של שמו את ברמקול שיכריז מיוחד,

ה שרוב מאחר לנאום, העולה חבר־פרלמנט
 הם לחבריהם אף בלתי-ידועים הם נבחרים

 כי קבעה רשמית סטטיסטיקח . . .
 המצריים הסטודנטים של 507מ־־ למעלה

 בחוץ־לארץ, מדע בענפי להשתלם הנשלחים
.חוזרים אינם . מרו ממשלת חכרי .
 בבתי שנה 200 של כולל סך בילו אשר קו,

 ישיבותיהם את מנהלים צרפתיים, סוהר
 החודש הוצג חדש מחזח . . . בצרפתית
 הגיבור אייזנהאור. דוקסרינת בשם בדמשק,
 בארצות• לשעבר סוריה שגריר הוא הראשי
 ישראל ושגריר סאם הדוד המנוזלים* הברית.

. אבן אבא . הלב הכטחון שרותי .
 בית- של הבטחון לוזעדת דו״ח הגישו נוניים

 פעילות פי קבעו בו הלבנוני, הנבחרים
 באותם מתנהלת בלבנון הסוריים הסוכנים
 הגסטאפו של השיטות אותן ולפי הממדים
 . . . הגרמנים על־ידי כיבושה לפני בצרפת,

 טוניסיה תוציא עצמאותה, את להדגיש כדי
 הפרנק במקום משלה, שטרות־כסף בקרוב

 וערכו הדינאר, יהיה היסוד מטבע הצרפתי.
שטר לירה — והבלתי־מציאותי — הרשמי

 ראסת, פתחי מצרי, .עורף־דין . . לינג
 בלתי מידה בגלל המשטרה, על־ידי נעצר

 בהצעת שראה ראפת, תמימות. של רגילה
ב ללכדה אמצעי למצרים הסובייטי המלווה

 כך על כתב חדשה, אימפריאליסטית רשת
 ההצעה תידחה כי דרש בו ארוך, מאמר

 סירבו העתונים מערכות כל הסובייטית.
 תוכנו על הודיעו המאמר, את להדפיס

קהיר. של הפוליטית למשטרה

כורגיכה ונשיא מוחמר ף מל
בחוץ בסנונית ישבו ושניים

סו חזח העולם14 מ




