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ופרפומריה מרקחת בתי בבל להשיג

בע״מ הימיים מפעלים ״שרון״ ע״י: מיוצר

חושב? הוא מה על
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הזה״ ״העולם על שנתי מנוי דמי
ל״י. 25 — רגיל דאר במשלוח ובחוץ־לארץ, בארץ

 לכל ל״י; 30 — לקפריסין אויר: דאר במשלוח
 הכתר ומושבת פרם תורכיה), (כולל אירופה ארצות

ליבריה, חבש, לדרום־אפריקה, ל״י; 40 — עדן
 ל״י; 50 — וסיאם בורמה גאנה, רודסיה, ניגריה,

ל״י. 60 — ומכסיקו קובה קנדה, לארצות־הברית,

הדתות שר
מיני את מין מצא

במדינה
העם

מורכנים ראשי□
 הממלכתי בית־הספר של תלמידים 500
 מימי באחד התייצבו בגדרה פינם על־שם
 שקרה מה רגיל. למיסדר־בוקר השבוע

רגיל. היר, לא מכן לאחר
 אריה בית־ספרם, מנהל עמד לפניהם

בעיי שאירע האסון על דיבר הוא שווארץ.
 בית־ התמוטט שם עמודא, הסורית רה

 200 כמעט תחתיו קבר מקומי, קולנוע
המקום. משפחות כל בני — ערביים ילדים

 אמר כיום,״ אותנו שונאים ״הסורים
 הוא הקטנים הילדים מות ״אולם שוזארץ,

 היו אולי בחיים, נשארים היו אילו אסון•
 נרכין ישראל. עם השלום את לראות זוכים
לזכרם!״ ראש

 עמודא ילדי לזכר ראש הרכינו גדרה ילדי
 הגבול פני על שעבר פשוט אנושי מחווה —

 לעתיד הבטחה בחובו טמן השותת־מדם,
יותר. טוב

ההסתדרות
מיני ט□ מ׳

 גליון־ דראמתי באופן שלף לבון פנחס
 משרד־הבטחון. של חוזר ״זהו מכיסו. נייר
הא ארגוני־הפועלים שיתוף נגד מטיף הוא

ההס של האפרו־אסיאתי במכון מריקאיים
למשרד־הבטחון?״ זה ענין נוגע מה תדרות.

 נוסף קטן סיבוב לשיאו השבוע הגיע כך
בן־גוריון־לבון. במאבק

 לביג׳י בא הרעיון ״אתגר״. של אתגר
 הירחון של האחרון בגליון שעילעל בשעה
ל מתחת קטן, בקטע התעכב מבטו אתגר.

 שמתח לאפריקה״, אמריקה ״סוכני כותרת
 את הקימה שההסתדרות העובדה על ביקורת

 ולקואופ־ לכלכלה האסיאתי־אפריקאי המנון
הא הפועלים הסתדרות עם בשותפות רציה

האמרי מנהיג־הפועלים את מינתה מריקאית,
ממנהליו. כאחד מיני ג׳ורג׳ קאי

 להעברת כסוכן יוצג ״המכון אתגר: טען
 חניכיו, באמצעות האמריקאית, ההשפעה
.החדשות למדינות . בהש שמעוניין מי .

 מאמריקה, ישירות לקבלה לו מוטב זו, פעה
מסוכן!״ מאשר

להת האחרון להיות צריך היה בן־גוריון
 בשעת שנה, חצי לפני עוד כי מכו. רגש

 הציע המערבית, ובאירופה באמריקה ביקורו
 לחדור לישראל לעזור המערב למנהיגי הוא

השחו היבשת בין מתוזכת בתור לאפריקה,
הבלתי־פופולרי. המערב לבין רה

 עוקץ טמון כאן כי הבין בן־גוריון אך
 מזכירות בישיבת לבון. את בו לדקור טוב

 את נתן מי הפגנתי באופן שאל קם, מפא״י
 להרתיע העלולה זו, לשותפות ההוראה
 התשובה: אפריקאיות. מיקצועיות אגודות

 משרד־החוץ עם בהתיעצות נתקבלה היא
 משרד־החוץ גם בן־גוריון: השיב הישראלי.

לטעות. יכול
 בן־גוריון שנימוקי אף מיני״אטורה.

 בלתי התקפתו היתד, לא הרי חשודים, היו
 בכל ההסתדרות החליטה מדוע מוצדקת.

המכון: מנהלי מסבירים י זו בדרן ללכת זאת
ב המכון את להקים היה אי־אפשר •
 היתה: השאלה תקציב. מחוסר אחרת, צורה

כלל. להקימו לא או כך, להקימו
 במכון, שותפו ושות׳ שמיני מאחר •
 יכול אחרת זאת. עובדה להסתיר היה אסור
 חשד לעורר במאוחר, להתגלות הדבר היד,

ומכופל. כפול
 למכון, השותפות הפריעה לא כה עד •
 המבקשים מועמדים של גדול עודף ויש

בו. להתקבל
 חזרה זה, מיני־אטורי אינטרמצו אחרי
 היכן תמהים כשהכל לשדה־המאבק, ההפוגה

לבון. על הבאה גיחתו את בן־גוריון יערוך

מרחביים יחסים
טוגת״ם תוך פצצה

 אולי תהיה שנים שלוש עד שתיים ״תוך
.אטום פצצת ישראל בידי .  ישראל אך .

ו הערביות את מהשורש לעקור תצליח לא
במרחב!״ האיסלאם את

 ה־ בעתון השבוע שהופיעו אלה, מלים
)6 בעמוד (המשן
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