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ושושנים יין של

ת ארץ בולגריה, מצי העממית, התיירו
 וצירוף חדישים נופש מרכזי לך עה

ם של נדיר ת. בכפיפה והר י ח  טייל א
 הבדולח במי והתרענן בבולגריה הקיץ

שקטים ם של ה  השתזף השחור, הי
ת על  השמש, שטופי הזהב״ ״חולו

תיו שאף השושנים, בעמק טייל או  לרי
ב ומרגיע מבריא צונן, הרים אויר
נוחים. ובמחירים מעולים אכסון תנאי

והתרגעות מרפא
ת ידועה בולגריה ה המרפא בסגולו

ם מעינות בזכות שלה מיוחדים  המי
ה, בסופיה־בנקיה, המינרליים.  בחיסרי

 רפואיים שירותים תמצא בקיוסטנדיל,
ת לרפוי מעולים  לב, עצבים, מחלו
ט סוכר, המרה, דרכי כליות, ה חו
פנ בתנאי זאת כל ושיגרון. שדרה

 ובהשגחת ראשונה ממדרגה סיון
ם. רופאים מחי מו

נוחים מחירים
 המעינות ליד וההבראה, הנופש בבתי

 וטיפול מלא פנסיון כולל המינרליים,
 מיטות שתי של בחדרים — רפואי

 ליום. דולר 8 עד 6מ־
פנ השמש״ ו״חוף הזהב״ ב״חולות

 ראשונה ממדרגה ושרותים מלא סיון
 5.50מ־ מיטות שתי של בחדר —
 ליום. דולר 6.50 עד

 המפוארים המלון בבתי — בסופיה
 ושרו־ מלא פנסיון ו״רילה״ ״בלקאן״

 שתי של בחדר ראשונה ממדרגה תים
ליום. דולר 7.50 עד 6.50מ־ מיטות

בינלאומיים טיולים
מים 3 של סיורים  בלווית ; באניה י

ם מדריכים מחי טנ — ורנה :מו ס אי
 לאיש. דולר 68 עד 46מ־ ורנה — בול

דיסה — ורנה  עד 46מ־ ורנה — או
לאיש. דולר 68

 בתי לך מציעה בולגריה
, מלון ם י ש י ד  בילוי ח

עממיים. במחירים מופלא

- לבולגריה בוא
חם פנים מסבר זתיהנה

 שלן הנסיעות לסוכן פנה
נוספים. פרטים לקבלת

 לקבל אפשר לבולגריה כניסה אשרות
רמת-גן. — בישראל בולגריה בצירות

 בולגריה של תיירות לעניני הנציגות
שראל: ת״א. ,59 אבן־גבירול רחוב בי

אילון לבינסון שחם

נהזבםד
ותחבורה לם שו ״העו

*ג:

ה״ ער מדווח הז
ת •דון מ* דן א

 העולם של קצרה בכתבה כלול היה הסקופ
שבועות. חמשה לפני )1490( הזה

 משא־ בסווי־סודות מתנהל בה: נאמר
 מהיות־ נהגי ובין דן קואופרטיב בין ומתן

 לירות אלף 20 לשלם מתכונן דן השרות.
ה את לחלוטין לחסל כדי נהג־שרות, לכל

בתל־אביב. עיקריים קווים בשלושה שרות
 דובר כי זה, סקופ לוודא היה קל לא

 מנהיגי וגם בתוקף, הכל את הכחיש דן
 במשפטי־ איימו ואף הכחישו, נהגי־השרות,

 סערה, עורר לא הדבר, פורסם כאשר דיבה.
 אחרת בשערוריה עסוקה היתד, המדינה כי

למפלגות. התרומות פרשת דן: של
 יאיר הזריז הארץ איש גילה השבוע

יש.כ דן בינתיים. הושג ההסכם כי קוטלר,  
 כבר הוא לירות. ורבע מיליון לנהגי־השרות

על־החשבין. מיליון רבע שילם
 בארצות־ הדבר קרה אילו ישלם? מי

 בו אוסר שם משרד־המשפטים היה הברית,
 נוגדת כזאת פעולה כי זן. מנהלי את במקום
 חופש שם: מקודש ומישפטי מיסחרי עיקרון

 קנוניה לעשות כלכלי לגורם אסור התחרות.
הציבור. לרעת מוחלט, מונופול לו המקנה

ה התחרות הן בתל־אביב מוניות־השרות
 של המוחלט המונופול את המגבילה יחידה,

 לשבט מוחלטת, שליטה לדן יתן סילוקן דן.
 ביותר הגדול ריכוז־האוכלוסיה על לחסד, או

מת אינם למודי־הנסיון האזרחים בישראל.
כזה. למצב געגעים

 הגבלים האוסר חוק קיים בישראל גם
 מן וחריף ברור פחות הוא אך מיסחריים,

 בו יש אם היא שאלה האמריקאי. החוק
הקנוניה. לשבירת חזק די מכשיר

 את ישלם מי שהתעוררה: שניה שאלה
ל דן תוכל האם למוניות? השוחד סכום
 הכנסה? במס החייבים מרווחיה, אותו נכות
 המשמש ההוצאות בחשבון יובא הוא האם

הנסיעות? תעריפי לקביעת בסיס
 להטיל דן התכוון האם אחרות: במילים

 את בעצמו לשלם התל־אביבי הנוסע על
נגדו? כולה המכודנת הקנוניה מחיר

 נגד ציבוריים כוחות התעוררו בינתיים
לבטלה. מוכן שהוא רמז ודן — הקנוניה

מרחביים יחסים
ת הא□ א ה ! ר סג ? ה

ל השבוע הגיעה עוסמאן אחמד פרשת
 התחילה בה מסתוריות באותה — סיומה

ונמשכה.
 עוסמאן הגיעה הרישמית, הגירסה לפי
 עתונאי. של בתחפושת במירמה, לארץ

 כסוכן־ במיקרה זוהר, חשד, עורר כאן
 אדמיני־ באופן ונכלא מיצרי, מודעין

סטראטיבי.
 עדם־ של מכריו ביניהם בפאריס, ערבים

 הם בהחלט. זה תיאור מכחישים מאן,
 על־ידי בפאריס נאסר עוסמאן כי טוענים

 למטוס על־ידה הובא הצרפתית, המשטרה
הישראלית. למשטרה שם ונמסר ישראלי

 כבר הימים באותם המישטר. אוייב
 בחוגים היטב מוכר אדם עוסמאן היד,

מסויימים.
ה כמהגר לפאריס הגיע עוסמאן כי

 אווירה אפוף כשהוא למישטר, מתנגד
 קומוניסט, היה לא במצריים הרפתקנות. של
 הקיצוני. השמאל לחוגי מקורב היה אך

 עבד־אל־ שלטון של הראשונה בתקופה
 נגדו, פעלו עדיין כשהקומוניסטים נאצר,
 נמלט הוא השלטונות. מורת־רוח את עורר

 המהגרים בחוגי שם גם הסתובב לפאריס,
החדש. המישטר מתנגדי השמאליים, המצריים
 כלפ־ עמדתם את שינו החוגים אותם

 ניטראליסטי לקו עבר כשזה עבד־אל־נאצר
 עצמו■ עוסמאן .1955 בראשית ופרו־סובייטי,

.1957ב־ לישראל הגיע
 קיומו עצם על בשאטה. הוד רובין

 הודות — במיקרה רק בארץ לציבור נודע
 היה שעוסמאן שאטה, בכלא הגדול למרד
שלו. המיבצעי המוח

 שנתן אופיו, נתגלה גם הזדמנות באותה
 עוסמאן כי במיקצת. אגדתי צביון לשמו

 ה־ הסוהרים חיי את הציל כאביר, נהג
המש הערביים האסירים מידי עיבריים
ל הודות בעצמו. נפצע ואף תוללים,

 שש — קל־יחסית לעונש זכה זו התנהגות
במרד. חלקו על — שנים

 מעונשו, הופחת לא המקובל השליש
 ב־ נשאר הוא כולו העונש ריצוי ואחרי

)12 בעמוד (המשך

הכושר שעת
חדש לדף

 של שורה העורן מתמצת זה, ברגע המרחב כוו: ב״.. המצג על הב:ז ח בדו׳
! שוי שיחות ם שונים, אישים עם כשבועיים, ג^ני 2 בז ק  וחל- אירופיים חל

 תון יחד, שובצו האינפורמציה וקטעי ההערכות המרחב. אי_,־ת י מב קש
ה וגיבושם לזה זה השוואה  בלבד, רגעי תצלום שזהו מובן אחידה. לתמונ

יותר. וממושכים מעמיקים תהליכים למצות בא שאינו

 של כוח־העמידה מה למצרים. נוגע המו.,ב, על־פני המרחף הגדול, ימןיהשאלה ף*
 החזית מתפוררת האם עליו? האמריקאית ההתקפה עוצמת תהיה מה הנאצרי? המישטר ^

במצרים? הפנימית
? כמצרים בעצם, שולט, מי :לשאול ואפשר

 שזהו מובן חברים. מיליון כשישה כיום המונה מפלגת־שלטון, הקים עבד־אל־נאצר גמאל
 מהווה אינה המפלגה הכרעות. להכריע לא השלטון, הוראות את לבצע תפקידו מסורבל. גוף
השלטון. את

 בחוג עליו. ומך0 עצמו עבד־אל־נאצר שגמאל הפנימי החוג מפלגה־בתוךמפלגר״ יש אולם
הקומוניסטים. גם מצויים שם השמאל. אנשי מרוכזים זה

שמאלה. להתפתחות מביא כמצרים הפנימי המצב
פעם, מדי לאחרונה קאהיר מודיעה עליהן השלטון, נגד המחתרות כי העובדה גם מכאן

אנטי־שמאליות. כולן הן
 על מצטערת שהממשלה יתכן המוסלמים. האחים משפט בקאהיר מתנהל זה ברגע
במדינה. הבלתי־מרוצים היסודות כל את ה״אחים״ אל מושך הוא כי זה, משפט־ראווה עריכת

הזזז־ית כי לאורך הפלהז ם־י־ן:
ו מצרים בין היחסים של קיצונית להחרפה שהביאה אחת, מחתרת זה מכלל וצאת ^

סין.
 חתירה. פעולות שניהלה איש, כשבעה של קבוצה המצרית הבולשת גילתה הימים באחד
בקאהיר. פקין נציגי עם תיאום תוך סינית, בשליחות פעלה זו קבוצה כי העלתה החקירה

 מצריות, לירות אלפים עשרת של סכום נמצא זו קבוצה של ברשותה
 מידי זה סכום שקיבלו הודו חבריה כמצרים. מאוד גדול סבוב שהוא

דומה. סכום כעבר פעם קיבלו ככר כי הודו גם הם הסינים.
 כדי זו בפרשה להשתמש ניסו הימין, אנשי עדיין שולטים בהם המצריים, שרותי־הבטחון

 הוראה נתן עבד־אל־נאצר אולם בכללם. המצריים הקומוניסטים נגד מחודש למסע לצאת
 אמיתיים. קומוניסטים אינם ״אלה שלו: לאנשי־הבטחון הודיע הוא זה. מסע להפסיק אישית

זו.' בפרשה אשמים אינם הקומוניסטים
לסין. שלהם הבוז את הגבירה גיחוך׳ זו פרשה עוררה הערבי הקומוניזם בחוגי ואכן:

 מועד, פלילי טיפוס זה היה שנתפסה. המחתרת בראש שעמד האיש את הכירו הם כי
מוכר. זייפן־כספים

 הסינים של הכללית המפלה מן חלק רק היא קאהיר של החריפה האנטי־סינית התמנה
 הערבי, בעולם עמדות וכובשים הולכים הסינים כי נדמה היה בה תקופת־מה, אחרי במרחב.

כללית. בנסיגה נמצאים הם
 החדש במישטר שהכירו הראשונים היו כאשר אהדה הסינים רכשו בה באלג׳יריה, אפילו

 איבדו הודשים כמה תוך ביותר. קצר זמן תוך עצמם את להשניא הצליחו הם בומדיאן, של
שרכשו. העמדות כל את

 כשיד לראות איו הקרוכ וכעתיד והולכת, פוחתת הסינית ההשפעה
כמרחב. חשוב גורם
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