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 שלו הדפוס פועלי שכל מניתן יומי, עיתון
 הצבאיים השלטונות הודיעו כעריקים, נתגלו

חמור. עונשים לוח על
 בית־משפט בפני יישפט משדה־הקרב עריק

 עורפית מיחידה עריק להורג! ויוצא צבאי
 שירותים ליחידת יועבר משתמט סתם או

 יציוד תחמושת נשיאת שתפקידיה קרבית
ומשתנות. עמדות חפירת כבד,

 חמש העונשין: ביחידות השירות משך
לירה. חצי של יומי שכר תמורת שנים

איטליה
!קו שחוא אמר מ׳

היוגו הכוכבנית נשאה שעברה בשנה
 מושב־ תושב את ,25 בקסירש, עליס סלבית
.82 באתי לורנצו הרומאי הזקנים

 הכוכבנית ברורה: היתד, הנישואין מטרת
ב לזכות רצתה פארוק, של לשעבר ידידתו
 על־ידי מוטרדת להיות לא איטלקית, נתינות

במישטרת־הזרים. התיצבויות־קבע
 שנת את הקדישה הטרייה האיטלקיה

 על חצי־עירום להופעות הראשונה נישואיה
שימוש עשה והבעל־הקשיש האיטלקי הבד

כאדני וחתן עלים כלה
נן ״אם — מסכימה אי

 כמתנת־נישואין שקיבל הלירות 250ב־ טוב
הצעירה. מכלתו

 השקיע באתי לאשה!״ זקוק ״אני
 אותו וכשביקרה בגלולות־מרץ הונו כל את

 במושב־ ביקור־נימוסין שעבר בשבוע רעייתו
 זקוק שוב ״אני נמרצות: לה הודיע הזקנים,
 להתגרש מוכן אני מסכימה, אינך אם לאשה.
!׳׳אחרת אשד, ולשאת

 אם קשה. דילמה הוטלה עליס של לחיקה
 לורנצו של האדיבה הצעתו את תקבל לא

 כי הנישואין. את בקלות, לבטל, יוכל הוא
 נישואין אוטומטית מתיר האיטלקי החוק
 היתד, אמנם אז הגופני. מצדם בוצעו שלא
 אבל מחדש־הנעורים, הזקן מן מתפטרת עלים

 מדרכונה גם מתפטרת היתד, זאת בצורה
האיטלקי.

ארצזת־הברית
מסוכנת *דירות

נעול. הכבד הברזל שער כי לפתע דורים
ה מן קפץ הצעיר, הג׳נטלמן אדוורדו,

השער. את לפתוח ויצא מכונית
 לפתע ניתרה המכונית האסון. קרה ואז

ה סורגי לתוך המאהב את מעכה קדימה,
 אגפי את הוציאה הנעול, השער של ברזל

 של גופתו את וגררה מציריהם השער
מטרים. עשרות כמה למרחק אדוורדו

ל מתחת מנוף חילץ המת אדוורדו את
 בבית־ אישפזו החייה דוריס ואת מכונית
 יבולה ואיננה מהלם סובלת כשהיא החולים
בחקירה. לעמוד

דו־קיום
במוסקבה פגישה

 שגודלו מאד, קטן דוב הוא הפנדה דוב
 אדומה־ פרווה בעל הוא בינוני. חתול כגודל

 פסים וזנב לבנים פנים מבריקה, ערמונית
וחומים. לבנים

מ הניזון למדי, שקט דוב הוא הפנדה
 את לנסות רחוקות לעתים רק ומעז ירקות

וחרקים. בביצים חיכו
ה בסצ׳ואן בעיקר מצוי הוא מזה חוץ
 עם (חורז ווה לו קוראים ושם סינית

אורווה).
 הפנדה דוב היה השבוע לא.לא.לא.

ה כותרות את קישט הוא בחדשות. מאד
ו מוסקבה בעיתוני הראשונים עמודים
 דו־ של נסיון לעוד הגורם היה הוא לונדון.

שנכשל. קיום
 וברית־ בריסניה שמדעני רבים חודשים זה

ב הראשונה ההזדווגות את תכננו המועצות
השבוי. הפנדה תולדות

המנדה־ צ׳י־צ׳י, את לזווג החליטו הם

 30 לפני דיוק, דורים כונתה לחינם לא
 אביה, בעולם. ביותר העשירה הנערה שנה,

 של ירושה לה השאיר המיליונר, מגדל־הסבק
לירות. מיליון 300

ל מד. ידעה בשלה, 53 בת כיום דוריס,
 משוגעים, חיים חייתה היא בכסף. עשות
 לשבע אחת של בקצב והתגרשה נישאה
 תריסר בחצי ארמונות־מגורים קיימה שנים!
 הרבה ושמה ארצות־הברית, ברחבי ערים

הרכילות. בטורי להופיע
 ב העשירה הנערה אולם כזרוע. סכין

 היא מסוכנת. די אשה גם היתד, בעולם יותר
 של רב וממספר בעליה, משלושת נפרדה

 וח־לופי- משפטים שערוריות, תוך ידידים,
חמורים. דברים

 שנים, שלוש לפני ארע ביניהם החמור
 היא (לו והרביעי השלישי בעלה הגיש עת

 תביעת־-יצויים זה) אחר בזה פעמיים נישאה
לירות. מיליון חצי סך על

 מוסיקאי לשעבר, הבעל העיד בביודהמשפם
ה הפרידה ביום כי קאסטרו, ארמאנד בשם

בסכין־קצבים. להורגו דודים ניסתה סופית
 לנכד, והפך בזרועו נפצע בנם, ניצל הוא

חייו. ימי לכל
 הגורל המר שוב השבוע כשער. גופה

 מאהבה זה היה דוריס. של מידידיה לאחד
 טירלה, אדוורדו בשם דקורטור־פנים האחרון,

שנים. באחת־עשרה ממנה צעיר שהיה
 דוריס. של מארמונותיד, באחד בילה הזוג

גילתה החדרים 30 מארמון לצאת כשעמדו

 ה־ אן־אן, עם הלונדוני מגן־החיות הדובה
 ב־ ולזכות המוסקבאי מגן־החיות פנדה,־הדוב

 לתחומי מחוץ שיוולד הראשון פנדה,־ר,דובון
סין.

 נכלאה למוסקבה, צ׳י־צ׳י ר,וטסה כך לשם
אן־אן. עם מגודר במכלוא לילה אחר לילה

 קרה לא המדענים של הרבה לאכזבתם
 השני. בלילה לא הראשון. בלילה לא דבר.

השלישי. בלילה לא
 לא המדענים רוצים*״ אתם ״מה

 גם הפנדות ומזל מזלם את ניסו נואשו,
כנ״ל. היתד, התוצאה בימים,

 במיוחד. התלוננו לא הסובייטים המדענים
 יש .לאן־אן אמרו. הם רוצים?״ אתם ״מה
מעוניינת.״ שלא צ׳י־צ׳י זאת שצריך. מה

 הם קור־רוחם. על שמרו הבריטים גם
מכתב הריצו ללונדון, צ׳י־צ׳י את החזירו

 הוראות לקבל על־מנת בסין, למדענים דחוף
 ההזדווגות עונת לקראת נכונות התנהגות

הבאה.

הארץ כדור
 המזרחית גרמניה בפאנקוב, קידמה. •

 ישוחררו לפיו חדש, מזונות חוק פורסם
 ל- דמי־מזונות מתשלום גרושים בעלים

ל לצאת מסוגלות אלד, באם גרושותיהם
ו 60 מגיל צעירות שהן דהיינו, עבודה:
ילדים. מארבעה יותר ללא אמהות

י|׳ד1<זי £׳*

 שיצא ביותר היקר הספר
 (אם אי־פעם בעולם לאור

 מחירים בחשבון להביא לא
עתי ספרים עבור ששולמו

 ״השואה״ הוא ונדירים) קים
 מקוריות ליתוגראפיות אוסף

 דאלי, סאלבאדור הצייר של
 יהלומים, משובצת בכריכה

ב 1961 במרץ לאור שיצא
 בפאריס, פורה ג׳וסף הוצאת
 פראנק מיליון של במחיר

עותק. לכל

הגר אינם ״מרסי״ גרבי
בישר ביותר היקרים ביים
 שלא משתדלים אנו אל.
חס על־ידי — כאלה יהיו

 בפרסום בייצור, כונות
עצ בגרביים רק ובשיווק.

 — פשרות שום אין מם
מ גרבי־איכות הם אלה

בהח זהות ראשונה, מדרגה
 מוכרים שאנו לגרביים לט

פאריס. לנשי (ברבבות)
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 מודים לקנותייבמו" לך למה
 מכונית לקנות יכול כטאתה

תוצרת אוריגינלית מורים
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 מאמבט טוב אין ורעננות להתרגעות
 אמבט ״בת־אורך. של חלומי קצף

נפש. ומשיב מרגיע ריחני
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 בביתך
 בשעותיו

 הפנויות
 האולפן דרך
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