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56 הרצל רחוב וגל־אכיב,

 בדוגמאות ספות — מעולים אדריכליים קוים לפי רהיטים מערכות
 שינה חדרי — בלילה) (מטות ביום פינה ספות — ביותר חדישות

נוחים. ותנאים מחירים — ביותר מושכים מזנוני־בר עם מרחיבים
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 39 הרצל רחוב תל־אביב,
 ספות עם נחמדות סלון פינות תמצאו

אינטימיים. שינה חדרי — נהדרות
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 לוינשטין א. את ג. כ. לרהיטים בית־חרושת
לרהיטים בבית־מסחר כיותר חדישות דוגמות
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43 הרצל רה׳ ת״א וולוכלסקי, מרכז
83575 סזלפון 82525 מל. 2 מם׳ רה׳

במדינה
העם

הפשע עוד□
ו צעירים רבבות של העיקרית הבעיה

 העור: בצבע קשורה היתד, השבוע צעירות
 שיוכלו כדי מספקת במידה להשתזף כיצד

ובשפת־הים. בבריכה גופותיהם את להציג
 בכסאווד המשתזפים כי דאגו המדינה עתוני
 סיפקו הם ישתעממו. לא החול ועל הנוחים

פליליות. ידיעות של אוצר להם
ל שבנה הנוצץ הפורץ את הכרת האם
 את שהדליק האב על השמעת וילה? עצמו
 רעה? לתרבות שיצאה שחשד מפני בתו
 את שהרג המכולת חנות לבעל בנוגע מה

לח בגלל בתל־אביב המסעדה בעל שכנו
 האמריקאי הגאנגסטר את ראה מי מניות?

הבלונדית? לילי עם והלן חדש כעולה שבא
 להסיח כדי בו היה פלילים של זה שפע

המאו מן הממוצע האזרח של דעתו את
 מלחמת־ יבשות: בארבע הרי־הגורל רעות

 הגורלי המשבר האסיאתית, בלבנון האזרחים
 באל־ הצבאית ההפיכה האירופית, בצרפת
 של סגן־הנשיא וסקילת האפריקאית ג׳יריה

אמריקה. דרום בארצות ארצות־הברית
ש ע רע ר  כה שבוע עוד היה לא ״ם. ו

ה המהפכה הרעישו מאז מאורעות גדוש

ה את ופורט־סעיד סיני ומיבצעי הונגרית
לרעש־אדמה. הצטרפו המאורעות כל עולם.
•  ניקיטה הכריזו המועצות בברית י

 על רשמית אל־נאצר עבד וגמאל כרושצ׳וב
 נוסת בפלסטין״*, הערבים ב״זכויות תמיכה

 החזרת את מלדרוש בפירוש שנמנע מעורפל
.1947 לגבולות ישראל

 פרו* ממשלת־מעוט עמדה בלבנון •
 התקפת־מחץ נגד נואשת עמידה מערבית

נר שטחים שכבשו רע״ם, אוהדי של כללית
בהת האיום מול מהם. בחלק נהדפו חבים,
 הממשלה, לצד אמריקאית צבאית ערבות

 התקרבה במורדים, וערבית סובייטית ותמיכה
המור יצליחו אם ההכרעה. לרגע לבנון
 בגבול אל־נאצר עבד של צבאו יופיע דים,

נוסף. ישראלי
 פרלמנטרית ממשלה עמדה בצרפת •

 ו־ הצבא של הכפולה ההתקפה מול חלשה
 התוקפני הימין ושל באלג׳יריה, המתישבים

השל בהתפוררות נוסף שלב זה היה בבית.
 כמו להלן). (ראה באלג׳יריה הצרפתי טון
 ישירה תוצאה זו גם היתד, הידיעות, שאר כל
הערבית. הלאומית התנועה התגברות של

 בשויון־ התיחסו ישראל תושבי מרבית
 מן בחפזון עברו האלה, התופעות לכל נפש

 לעמוד היומי העתון של הראשון העמוד
 שונה היה לא הממשלה של היחס האחורי.
 פחות היתד, לא זו אדישות אולם בהרבה.
מישראל. הפליליות הידיעות מאשר פלילית

מדיניות
רצוץ קנה

 וסלוני־ שער־הנצחון אייפל, מגדל מלבד
אנטישמית תנועה פאריס את מפארת האופנה,

פלס ערביי ל״זנויות מפדרש בניגוד *
 בזכויות מכיר זה נוסח כי הוא ההבדל טין״.
 בזכויות רק ולא בארץ־ישראל, הערבים כלל

 ניתן הנוסח .בארץ. במקרה ששרדו הערבים
 להחזרה (זכויות.הפליטים מינימלי לפירוש

גבולות), (שינוי מאכסיטלי ולנוסח לפיצויים)

 פולחן מטפחי מקצועיים, פטריוטים זזתיקה:
אנטישמים. וסתם ריאקציונרים הצבא,

 פרשת את יחדיו יצרו דורות שני לפני
 של לבו את כך כל זיעזעה אשר דרייפום,

 עד הרצל, תיאודור בשם אוסטרי עתונאי
 היהודים. מדינת בשם חוברת וכתב שישב

 וביחוד צרפת, יגל רעדה כן לפני קצר זמן
 ג׳אן־מארי הגנרל של שמו לשמע יהודיה,

 במלחמות לגדולה עלה זה איש בולאנג׳ה•
 איחד הממשלה, על־ידי פוטר אלג׳יריה,
וה ד,מיליטריסטים הלאומנים, את מאחוריו

 האחרון ברגע בהפיכה. ואיים אנטישמים
הרפובליקה. וניצלה לבו, נמס ממש

 הפרשה. חוזרת כאילו נדמה היה השבוע
 של שמו לשמע צרפת רעדה בולנג׳ה במקום
 מאחוריו המיועד. הדיקטטור דד,־גול, שארל

 מקצועיים, ופטריוטים מלוכנים שוב התאחדו
 צבא־הקבע אנשי וריאקציונרים, אנטישמים

האלג׳יריים. והמתישבים
״ ליהודים ״מוות  היתד, לא מעולם !

 כלפי מוזר כה במצב נתונה ישראל מדינת
אחרת. במדינה ההתרחשויות

במש הפזורה יהודי תמכו ומעולם מאז
 אותם לימד ארוך נסיון דמוקראטיים. טרים

לדיכוי. בנקל להגיע יכולה דיקטטורה כל כי
 מכבר לא מנדס־פראנס פיאר דרש כאשר
לעומתו קראו באלג׳יריה, מתונה מדיניות

 השוטרים, רד!״ יהודי, ״בוגד דד,־גול: אנשי
 שבועות כמה לפני שהפגינו הימין, תומכי
ליהו ״מוות צעקו בפאריס, הפרלמנט בפתח
 על שוב השבוע שהופיעה סיסמה דים״,

 אנטישמיים וחוגים הפאריסאי. המטרו קירות
 יהודי את בגלוי השבוע האשימו אחרים
לישראל. פראנקים מיליארדי בהברחת צרפת

 השבוע שאיימו — החוגים אותם אולם
 הצרפתית, הדמוקרטיה את תחתם לקבור

 ממשלת של המושבעים השותפים גם הם
ויו בן־גוריון דויד של מדיניותם ישראל.

 מלחמת המשך על בנויה הצעירים עציו
 הצרפתי הימין עם שותפות ועל אלג׳יריה,

הערבית. הלאומית התנועה נגד
 ש־ באלג׳יריה, הקצינים הפיכת בראש

 הממשלה מן חוצנה את למעשה ניערה
מפ גנרל־הצנחנים, עמד פאריס, של החוקית

 ההפיכה ולמחרת בפורט־סעיד. הנחיתה קד
ה לאלג׳יריה והגיע שלו ממעצר־הבית חמק
 ז׳אק ההפיכה: מאחורי ספק בלי העומד איש

 אורח פעמיים דד,־גול, מפלגת מנהיג סוסטל,
 צבאית בברית הדוגלים וראש במדינת־ישראל

וצרפת. ישראל בין רשמית
מו שותפים מזמנות והפוליטיקה ״האהבה

 אולם בריטי. פתגם אומר אחת,״ במיטה זרים
 הצרפתית הרפובליקה התמוטטות למראה

מ נאט״ו לשבירת הגובר החשש הרביעית,
 של האפריקאית האימפריה והתפרקות בפנים,
 גדולה שאלה היבשת, ובמרכז בצפון צרפת

רצוץ. קנה על סומכת ישראל אין אם היא

ת דעו
היד־דות• הבודדוג

 וינ־1 תיאר בהם העבים, הכרכים ששת
 השניה, העולם מלחמת את צ׳רצ׳יל סטון

 היגם אחריה, מיד שבא ומה לה שקדם מה
 המתעניין לכל חובה, לימוד ספרי עתה

וכת אך העשרים. המאה של בהיסטוריה
 נחלה כאשד ,1945 בשלהי נפסקים אלה נות

וקלמנט בבחירות, מפלה צ׳רצ׳יל של מפלגתו

107/ ודוח וזעזלס

בוגל־אביב ובגין סוסטל
במיטת מוזרים שותפים


