
החי
בת־גליסץ לבם מזכירה מה •

נש בת־גלים, ״האוניה עמידרור: ״עקוב
 שוחרר הצוות מצרים. של לצי והוכנסה בתה
שנים כמה אחרי

ה את שטיבעו ״מזל מפתת־תקווה: ילד ,
 בת־נלים את גם הטביעו בסואץ. אוניות
סואץ בתעלת

ץ הנישומים ספר זה מה •
 חושב אני הזה ״בספר : מפתח־תקוה ילד

וורשה.״ בגיטו שמתו אלה כל את שרשמו
 את רשמו הזה ״בספר יחזקאל: מכפר •לדה

ישראל.״ למדינת עשו שהאויבים מה כל
 אלה כל את רשמו ״שם מאבן־יהודה: ילד

למס־ההכנסה.״ ששילמו ומה שהרויחו

חלקי־הארץ: מכל שנקבצו העשור, ילדי

ל עשר המספר קשור כמה •
ז מוסיקה

 מישהו ועוד זראי ״יוחנן מתל־אביב: ילד י
לעשור.״ שיר חיברו

ישראל כל
□,מוסיקאלי םי11סיל

 את יהווה הולנד, תוצרת מים, וגס ע
 שתיפתח העשור, בתערוכת העיקרית ההפתעה

בירו האומה בבניני אחדים שבועות בעוד
 עוגב של מעשה־מרכבה הוא העוגב שלים.

ומו המעלות צבעוניות, מים ומזרקות רגיל
 . . . המוסיקה קצב לפי סילוני־מים רידות

 הארגון אקו״ם, יגיש משפטית תכיעה
במדינה, היוצרים זכויות להגנת הישראלי

 בתוקף המסרב עובדות, אמהות ארגון נגד
 היצירות תמורת הזכויות, דמי את לשלם

 שהאמהות האמנותיות בהופעות המבוצעות
 מסגדים שלושה . . . עורכות העובדות

 ותוקנו שופצו וחיפה, יפו בעכו, עתיקים
 כוח תחנת . . . העשור שנת לכבוד
 כושר הארץ. בצפון בקרוב תיבנה חדשה
 חברת בבעלות שתהיה התחנה, של היצור

 תוכנית קילוואט. אלף 150ל־ יגיע החשמל,
 שלוש במשך שלבים, שלבים תבוצע הבניה
. . שנים  ייוצרו למיכלי״דלק צפים גגות .

 חמת, חברת של במתקניה בארץ, גם בקרוב
דו סו מי  במיכלי־ הצפים הגגות סולל־בונה. של ל

ק ל  אפשרות וכן הנוזל, התאדות מונעים ^ו
 . . . להתלקחות הגורם חמצן, חדירת של

 הפרח בתערוכת הוצגו זני־פרחים אלף
 משמונה מציגים 200 השתתפו בה בחיפה,
 זו בתערוכה הוצג הראשונה בפעם מדינות.

 שהובא העדן, גן צפון פרח של חדש זן
מהולנד. לישראל

תזכיר
איחוד נגד פילוג
ה הוסיף בפיגארו כרושצ׳וב ראיון

 הקיצוני השמאלי העסקן גלים. להכות שבוע
 בחריפות התקיף פרי, אליעזר מפ״ם, של
 על המשמר, בעל הזה העולם עורך את

 המנהיג דברי כי )1072 הזה (העולם שטען
 הטענות את בדיוק תואמים הקומוניסטי

 על לדרוש ושיש הציונות, של הקלאסיות
ל יהודים לעליית סובייטית הסכמה פיהם
 הציוני הנשיא כינס כן לפני יום ארץ.
 בדיוק השתמש העתונאים, את גולדמן נחום

 הזה, בהעולם המאמר כמו הטענות באותן
למשא בסים לשמש יכול הראיון כי טען

 הממ־ לבין הבינלאומית היהדות בין ומתן
 יהודים עלית הסדרת לשם הסובייטית, ■ן^ךה

 עם האיחוד נגד . . . ^ברית־המועצות
ה במפלגת פנימית למערכה יצא חירות
 כפי רוקח. ישראל ח״כ הכלליים ציונים
ל רוקח החליט )1072( הזה העולם שניבא
 לפילוג. עד מלחמת־חרמה באיחוד הילחם
מכ לשעבר שר־הפנים פירסם חירות, לדברי

 נגד ״בן־שמעון״, בחתימת בהארץ, חריף תב
 המרד בכנס לבנון, חיים של הלאומני נאומו

התש בקופת חסרו לירות 3616 . . .
 בתום תל־אביב, מחוז משטרת של לומים

ה קצין של התאבדותו בפרשת החקירה
 כפי הימה. משה ראשון מפקח תשלומים

 החוקרים מצאו ),1072( הזח העולם שגילה
 בתום בריבית. בהלוואות עסק הידנה כי

 ה־ לפרקליטות נמסרו שתוצאותיה החקירה,
 מבית־המשפט המשפטי היועץ ביקש •■זינה,
י ז חו מ  הקצין ירושת את לעקל בתל־אביב ל

1■■התאבד.

השמחה בעלי
 יום ערב העם, קול פירסם תל״אכיב, ךי
 ״במלאת הבאה: המודעה את העצמאות, !■י
 שולחת ישראל, מדינת להקמת שנים עשר

 יש־ הידידות תנועת של הארצית המועצה
 ברית־ לממשלת ברכותיה את .ר0.ס.0ראל־

★ ★ ★המועצות.״
עברית דבר תייר,

* ז שלמה מפרץ זה מה • ן
 ההם ״בימים מתל־אביב: חילביץ׳, הדסה

 באילת — המפרץ את והפציצו ערבים באו
עקבה.״ ליד

 ה־ האוניברסיטה החליטה ירושלים, ך*
המבק לתיירים אולפנים לפתוח עברית ^
 יוכלו בהם העשור, בשנת במדינה רים

 400 את ימים שבוע תוך ללמוד התיירים
 החודש במשך יצטרכו אותן העבריות, המילים
בארץ. לשהותם הראשון

מב ״בימי יונה: מכפר ברנשטין, שמחה
 מפרץ את כבשו צה״ל כוחות סיני, צע

דהר■ נציגיבים.״ אילת את ושחררו שלמה
 העשור שלועדת למרות תל-אביב, ן*

לנ לשלחם כדי נציגים מספיק היו לא
 ברכת את למסור מרוחקות, ישוב קודות

 כמה לשכור ההצעה את דחתה היא הועדה,
ל כנציגיה ולשלחם להלבישם דחק, פועלי

★ ★ ★כפרים.
רוחנית עצמאות

 ה־ כוהני־הדת החליטו נכי־שועייג, ף*
הנ לזכר החגיגות את להקדים דרוזיים *■י
 העצמאות, בחג תיירים למשוך כדי יתרו, ביא

 הקדמת כי העשור ועדת לנציגי הסבירו
 ״שבין מאחר עדתם, בבני תפגע לא החג
סודית.״ היא שלנו הדת וכה כה

ולילה לילה עלף
התקה לפזר שוטר ניסה תל״אביב, ן*
 נאלץ ברחוב, שהתעלף לאדם מסביב לות •■

 להתעלפות גרם לפזרו, כדי הקהל את להכות
★ ★ ★אנשים. שני עוד

הדרך ארובה
 ביטלה כי העיריה הודיעה כאר״שבע, ך*

 העיר רחובות את לקשט תכניתה את
 מטוקיו, במיוחד שנשלחו יאפניים בפנסים

 לחיפה, הנכון בזמן הגיעו שהפנסים מאחר
לבאר־שבע. מחיפה בדרכם נתקעו אולם

ודגל נס

 לעבריינים החוזה החליטה תל־מונד, ך*
 כדי מיושביה, 20 זמנית לשחרר צעירים ■2

 במצעד גדנ״ע יחידות של דגלנים שישמשו
 שמה אשר הערים, באחת הגדנ״ע שערך
★ ★ ★בסוד. נשמר

השמות ועדת
 ביום בדיוק ילד, נולד כאשר גדות, ך*

 הבאגר על והיריות הקיבוץ על ההפגזה
 המשק חברי הציעו הניקוז, תעלת את שחפר

 בשם הנולד לרך לקרוא המאושרים להורים
★ ★ ★באגר.

אבוד עסל,
•  גונזאלם אנג׳ל החליט ספרד, ולנסיה, ך

מש לפני עצמו את הטיל להתאבד, )36( •1
 התנגש ההגה את סובב נהגה אשר אית,
 בפני עצמו את להטיל ניסה ונהרג; בבית

 ונהגה תעלה לתוך שהתהפכה שניה, משאית
 שהתהפכה; הרכבת פסי על נשכב נפצע;

 לשתי נזק בגרימת המשטרה על־ידי הואשם
ולרכבת. מכוניות

הצ׳יזבאת
 העצ־ יום בערב הושמעה ירושלים, ך*

 ברחוב, לקהל ברמקולים מוסיקה מאות ■2
 לבסוף התגלתה הודית, כמוסיקה שנשמעה
 במהופך שהושמעה הצ׳יזבטרון שירי כסידרת

הקלטה. סרט גבי מעל

׳ י ״ / ״ מ ־ ״ ׳ ״
 תשובתך את כבר שלחת האם

ך שלנו הסיסמאות לתחרות

 ,245 ד. ל־ת. היום עוד שלח
מאלט״. ״בירה עבור תל־אביב,

.1.5.58 עד מתקבלות תשובות

ה ד י ע ב ׳ ל א ז ב
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ת מהר ו י ד ו ס י ב ־ ו ת י ב ר ה ב פ ת ס ו פ ש ימה* ל ד ק ״  
 20314 טלפון ,74 בן־יהודה תל־אביב,

 למתחילים ביום) שעות 2(מרוכז ללימוד לאנגלית אולפניות
 על- למשתלמים )0־\תס6!8311(תס לשיחה וחוג ולמתקדמים

מאנגליה. מורים ידי
 דרגות מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, קורסים

 העברי. הכתיב לשיפור מיוחד וקורס הידיעות
 מ׳ ז׳ ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ בתי־ספר לתלמידי לאנגלית קבוצות

 קלה. שיטה לפי תיכונית, ח׳ ז׳ ו׳ ה׳ יסודיות,
ם י ט ר רשמה* פ ר). ליום ופרט בערב 9־3 — לפנה״צ 12־9מ־ וה

ג)

10717* הזה עולם


