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 קסום בגוף העיר, מרעש הרחק
 נשואיכם ימי את בלו ורוגע,

 — החוויה ולהשלמת הראשונים.
במטוס לאילת טוסו

דחף

אצל ביתך פאר

זוזוכסק ריהוט
39 הרצל רחוב תל־אביב,

 ספות - עין מרהיב מודרני ריהוט
 חדרי - נוחות כורסות - נהדרות

 ביותר. חדישים אוכל וחדרי שינה
נוחים. תנאים - מיוחדים מחירים

 74 בן־יהודה רחוב תל־אביב, קדימה״הספר בית
:חדשים קורסים השבוע פותח

ל,,בגדות״ אנגלית
)1961 (דצמבר

מעולה מורה בהדרכת קטנה קבוצה

 וצרפתית לאנגלית אינטנסיביים קורסים
 הדרגות מכל בתי־ספר ולתלמידי למבוגרים

: ה ה מ ש בערב. 9 עד 3 :לפנה״צ 12.30 עד 9מ־ ר

במדינה
)7 מעמוד (המשך

 אל־ יהודי של ריחם את להבאיש שקופה:
המשתחררים. האלג׳ירים של באפם ג׳יריה
 הונח הושמעה. לא ישראלית הכחשה שום
 של ממדים לקבל מאסיה ז׳אן על לסיפור

 את ההופכת ראשונה, ממדרגה פעולת־איבה
הצרפתיים. הפאשיסטים ישראל.לשותפת

 להכחיש התעוררו החוץ משרד דוברי
 דה־ נגד הגנראלים מרד אחרי רק ולהסתייג׳

הצ הפאשיסטים נעשה. כבר הנזק אך גול.
 — ישראל כי הציבור לדעת להחדיר ליחו

קשו — אלגייריים יהודים אי־אלה באמצעות
 הפעילה במלחמה אחרת או זו בצורה רה
האלג׳ירי. השיחרור צבא נגד

תזכיר
אי־כמן ש<* לבו

 בעת לאייכמן היו התקפות־לב שתי
 השבוע גילה — הישראלי בכלא שהותו

 עתון עם בראיון סרבאציוס, רוברט ד״ר
 העתון היה )1233( הזה העולם אמריקאי.
 שלושה לפני זאת שגילה הראשון הישראלי
 של נאומו ״אחרי כי סיפר כאשר שבועות,
 בהתקפת־לב, בלילה אייכמן לקה האוזנר,

 המפקחים הרופאים את להזעיק צורך והיה
.קבועות״ עליו . הדרו התמרמרות .
 צבאי מגיוס צעירים שיחדור בפרשת זים

 העולם תצפית מסרה עליה דתיות, מסיבות
להנ הבטחון משרד את הניעה )1234( הזח
 ועדות במקום העיקריים: שינויים. שורת היג

 13 בת ועדה תוקם המקומיות, השיחרור
 השייך העדה, ראש בראשות דרוזים, חברים

 מוסמכת תהיה היא רק אשר טארף, אמין
 דתיות. מסיבות משירות, שיתרור על להמליץ

 מכבי־ בתחנת השוררת ההזנחה על
 ),1222( הזה העולם סיפר בחדרה, האש

 התחנה, מפקד יודח שלא עד כי הזהיר
 על המצב יבוא לא ברקוביץ, אליעזר
 של הערים ועד הדיח השבוע שיפורו.

 נאלץ כבאי־האש, מפקד את איזור אותו
 משלחת־ עם מכן, לאחר מיד להתמודד,

 את דרשה ברקוביץ, על להגן שבאה ידידים,
 לעת ממשיך, הערים ועד לתפקידו. החזרתו

. . . זה פרטי לחץ בפני לעמוד עתה,
 ישראל עורך־הדין של המלא סיפורו

 תאוות־השעשו־ אחר שולל הלך אשר רזניק
 גרד רזניק דליה הזוהרת, אשתו של עים
לראשו פורסם בפלילים, והסתבך 18ה־ בת
 רזניק נידון השבוע ).1183( הזה בהעולם נה
 בעודן מאסר שנות וחצי לשלוש 34ה־ בן

התל על . . . לקוחותיו בכספי מעילה
 ומח־ סרטים לביקורת המועצה בטויות

 יזזסיס הצרפתי הסרט לאישור בקשר זות
 סרטו ).1235( הזה העולם סיפר מסוכנים,

 את הניח לא ואדים רוג׳ר של הסערה מעורר
 כי סברו הם הישראלים. הצנזורים של דעתם
 ואשד. בעל של ההדדיות הבגידות תיאור
הקול צופי מוסר את להשחית עשוי בסרט

 . . . הצגתו את לאסור החליטו בארץ, נוע
 בהגשת המשטרה שגילתה אזלת־היד על

הנא אינזל, יעקב של במשפטו ההוכחות,
 עורך של למשרדו התפרצות בנסיון שם

 בזמנו הצביע דרזנר, צבי התל־אביבי, הדין
 היועץ עירער השבוע ).1233( הזה העולם

 רובין, מקם השופט של פסק״דינו על המשפטי
הוכחות. מחוסר הנאשם את זיכה אשר

הווי
יל שמעו בירושלים, ; המילואים חיל

לסי להתכונן הצורך על ויכוח־הורים דים
 במלחמה, שיחקו לשדות, יצאו שלישי, בוב

הירד הקוים לעבר ירו בנפט, חצים טבלו
 . . . ההפקר בשטח לדליקת־שדה גרמו ניים,
 בתל־אביב, :המקובלים הסורגים דרך
 המשט־ לשלטונות להיסטוריה סטודנט פנה
ה חתימת לקבלת המלצה מהם ביקש רה,

 בר, ישראל צבאית להיסטוריה פרופסור
 חבל . . . בריגול כנאשם בכלא היושב

 בשעה תושב שנעצר בעת ביפו, :חבלים
 גנובה כביסה מוביל כשהוא בלילה שתיים

 כי השוטרים בפני טען אופניו, על ורטובה
 מכר, של לביתו נוסע והוא חבלים, לו אין

 . . . לייבוש שם הכבסים את לתלות
 שעה בטבריה, הניטראלי: המשקיף
 נמנע וחצי, 12 בן ילד תקף שכלב־זאב

 בקירבת־ שישבו או״ם מאנשי אחד בעליו,
ש עד בנחת המתין לילד, מלעזור מקום,

 כפי יסתיים לחיה הזאטוט בין המאבק
 הבודד: הספר שבוע . . . שיסתיים

 פאר ברוב אירגנה שהעירייה שעה באילת,
 בישרה המקומי, העברי הספר שבוע את
בדוכ שיימכרו ספרים 1000 של בואם על
 להתנצל, המארגנים נאלצו ציבוריים, נים

בלבד. ספרים 20 של משלוח שהגיע שעה

המרכותן ומישחק
)13 מעמוד (המשך
 הודי לאשה, של היופי מלכות מעל האשה

פרישתן. על
 פגמי אחרי שנרתעו המועמדות בין

 זרובג רחל גם היתד. מנוח, על הידיעה
 התחר עורכי ידי על שנחשבה המועמדת
 הנו מלכת תואר לקבלת ביותר כמתאימה

 מהש תל־אביבית סטודנטית רחל, כות.
 וביולוגי הטבע למדעי בפוקולטה השניה
 ד שלושה בן מביקור מכבר לא חזרה
 דוגמנ קורס עברה שם בפאריס, שים
נאזל. מדמואזל אצל

 ה* המנהל שהיה מי של בתם לרחל,
 לייס בית וספרנית האהל, של מיניסטרטיבי

 לאש בתחרות מועמדת להיות גם הוצע
 לתחר נרשמה כי שנודע אחרי אולם
ההצעה. בוטלה המלכות, מלכת

 להרגיעה שרצו האשה, עולם אנשי
 הנו כמלכת בחירתה כי לה הבטיחו רחל,
 ד, כאשר אולם בכיסה. כבר מונחת כות
 מארג אקבס, עמליה עם עתונאי קשר

 רו על פרטים ממנה וביקש התחרות,
 > זרובבלי! ״רחל אקבס: הגברת אמרה
אצלנו!״ כזה בשם מועמדת בכלל
 סיר לא שבתחילה ציבור, אישי כמה גם

שיבו הסודי השופטים חבר בין להיכלל

זרובכל רחל
בכיס מונחת ההבטחה

 הפרם אחרי נרתעו המלכות, מלכת את
 שנק מי קיסרי, אורי מנוח. פרשת על

 ס ופרש האשה עולם עורכי על בזמנו
 ז קומרוב, עם חיכוכים בגלל שבועונשים

הבחירה. בערב ישתתף לא כי דיע
 ר.מלנ מלכת של החגיגית בחירתה

 הג באולם החודש בסוף להיערך נועדה
 ו קהל בנוכחות שרתון, מלון של מאות
 לפו בתכנית. מפנה חוללה התקרית אולם
 המועמד רשימת את קודם לפרסם מבלי

 להוו מבלי ותמונותיהן, הנאצל לתואר
 של הבחירה וצורת השופטים הרכב על

 להכריז וזאשה עולם מיהר מועמדות,
1הש שלישי ביום עוד התחרות עריכת

 1 פורסמה כך על הראשונה הידיעה
 התל! על הידיעה פרסום למחרת קולנוע

 ך כה במהירות נעשתה היא מנוח. נגד
 הבחירה ״נשף על רק בה שהודיעו עד

 ן לציין מבלי השנה״, של ביותר מפואר
■ יוענק. תואר ואיזה בנשף יבחר  ט

 0? באולם הטקס יערך העצמאות, באולם
 ה למקום לקהל. סגור יהיה שרתון, של
 קומרוב שלדברי אנשים, 200 רק מנו

 ונכבדי קולנוע אנשי פרסומת, ״סוכני
 י בלתי־מוזמנים נהירת למנוע כדי אולם

 הו ערב פורסמה המשעשע, במחזה זות
 שהודיעה תרמית מודעת במעריב רות

 למכי מעולם הוצאו שלא הכרטיסים,
אזלו.

 צריך אני ״מה קומרוב: מנוח הסביר
למנוח׳ נוח ,מה מהקהל: לי ויצעקו יקומו

 1המל מלכת תיבחר אם אפילו אולם
 עדיין ביותר, הסודי בסקס לישראל
 מלכות־היו על המלחמה בכך תסתיים

 או עתה ינסו שאירע מה על בהסתמך
 ת מיס כתר את לעצמם להחזיר ראשה
 ״אנ טענו: האשה עולם אנשי ואילו
 מאץ| חתירה היתד. שזאת לפאריס נוכיח
 שז התחרויות את גם מהם נוציא נגדנו.

להם.״ ארו
 נ יופי הרבה המאבק, יסתיים שלא איך

מלבות־היופי. בחירות סביב שרד לא

<6 הזה העולם


