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 המסורתית העונה סוף מכירת את התחילו הידועים, האופנה בתי איוניר

 הסחורות, כל על 20ס־/ של הממשית להנחה נוסף הסחורות. כל על
 בודדות סחורות על 50,־/״ עד הנחה : מיוחדת הצעה עוד איוניר חב׳ מביאה

 בעיצומה. העונה בעוד אופנתיות סחורות לרכוש הזדמנות לכם ניתנת וכך
העם, שכבות בכל מיוחד כמאורע ידועה איוניר של העונה סוף מכירת

למכירה. המוצעים המוצרים של הנעלה האיכות

הוה העולםכריכות
 מתבקשים לכריכה, הזה״ ״העולם חוברות את שמסרו הקוראים

 תל־ א׳) (קומה 12 קרליבך המערכת, במשרדי ולקבלן לבוא
 עשר השעות בין השבוע, ושישי חמישי רביעי, בימים אביב,

אחר־הצהרים. ושלוש בבוקר

ה ל ה נ ה ה

סץ
שם? קורה מה

 מה להבין צריך בסין קורה מה להבין כדי
המשת ענקית תת־יבשת היא זאת סין. זה

קילו מיליון וחצי תשעה של שטח על רעת
 את בה להכניס (ואפשר מרובעים מטרים
 ומספר פעמים) 500 כמעט ישראל מדינת

 מאשר (יותר מיליון 800ל־ מתקרב תושביה
 ואר־ ברית־המועצות אפריקה, תושבי מספר

 החוף בין והמרחק יחד). גם צות־הברית
 קצה אל למשל, משנגהיי, סין, של המזרחי

 הוא סינקיאנג, שלה, הצפון־מערבי האזור
לונדון). — ירושלים (כמרחק קילומטר 4000
 שקורה שמה ברור אלה נתונים רקע על

ב הקורה כל את מספר אינו עדיין בפקינג
 מפוצלת ומתמיד מאז שהיתר, הענקית, סין
 ככל בחבליהם שעשו איזוריים, אלופים בין

 מקומם את תפשו היום רוחם. על העולה
 הפיקודים ואלופי המחוזיים המפלגה מזכירי

 המשך על להלחם מוכנים והם הצבאיים,
 של המרכזי השלטון מול העצמאי קיומם

ויורשיו. מאו
 יזכה זאת בהתמודדות שהמנצח ומכיוון

לה המלחמה עלולה כבירים, נצחון בפירות
הסופית. ההכרעה עד ומרה, ממושכת יות

אפריקה

 קודש הכנסותיהם שרוב מקריים) מספרים
 כאשר נעשית צדקה פחות למפעלי־צדקה.

 סופשבוע טיסות מממנים מועדוני־המישחקים
 ללונדון. משחקי־מזל רעבי אמריקאים של

מ העיקריים הנהנים המועדונים, מן חוץ
 הטרנסאסל־ התעופר, חברות הן זה סידור

נטיות.
ש ככל בארץ, כמו עין! לפקוח נא

 ההמונים עניין גבר ורע, הכלכלי המצב הלך
 שום בשביל משהו לקבל באפשרות באנגליה

ל השכיחים המראות שאחד וכשם דבר.
 דוכני־הפים על הצביאד. היא בארץ אחרונה

 משרדי־ גם הפכו כך תחנות־הטוטו, ועל
ל האנגליים ואולמות־המשחק ההימורים

 שבוע, לפני מלאי־קהל. חברתיים מרכזים
 מבתי־הסוהר, הגדולות הבריחות גל בעת
ש מי הנמלטים. טוטו על רבים המרו אף

 היום משך יימלטו כמה רק לא לנחש ידע
 הכפיל בתי־סוהר, מאילו גם אלא הקרוב,

זכיותיו. את
 חברי בשביל מדי יותר היה כבר זה

 לב תשומת את שהפנו נרגזים, פרלמנט
 לשים באמת ברצונה שאם לכך ממשלתם

 תעשיות המרצת על־ידי האנגלי, למיתון קץ
 עין לפקוח לה מוטב וייצואניות, יצרניות

ה ובמשחקי־המזל, בהימורים הנעשה על
 ה־ למטרות רבים כה וכספים מרץ מושכים

ה על להעלות שאפשר ביותר לא־יצרניות
דעת.

המציאות מן הבדיחה
 העצמאיות אפריקה ארצות של מספרן

 חבש, (מצרים, מחמש האחרון בעשור עלה
ש רק .40ל־ דרום־אפריקה) לוב, ליבריה,

 הטריות המדינות 35 ברוב המצב
בל האחרונה בשנה למדי. עגום

 הפיכות מהן בשבע ארעו בד
עצ את שקיבלו ומאז צבאיות
 של ראשיהן בכוח הודחו מאותן
 ושלוש נוספות מדינות חמש

 עלי רק ניצלו אחרות מדינות
 אדוניהן של צבאית עזרה ידי

 במזחדאפרי־ (בריטניה, לשעבר
קה).

נהר האחרונות השנים בחמש
ב אזרחים אלף 100מ־ יותר גו

 בורונדי רוונדה, ניגריה, קונגו,
מסתוב פליטים מיליון וסודאן;

מח הכי והעובדה ביבשת בים
 אוכלוסי של 900/0 כי היא רידה

 ברמת־חיים חיים עדיין אפריקה
תת־מינימאלית.

השא כארץ. כמו כדיוק
 העתיד צופן מה היא הגדולה לה
 האם האפריקאים. מיליון 300ל־

 למשול מסוגלים הם אין באמת
לה נקבע גורלם האם בעצמם?

 הצדקה של נצחיים לקוחות יות
הבינלאומית?

שוסתיי־ בלתי־תלויים מחקרים
ה אפילו כי מוכיחים החודש מו

 והוא במידה הבינלאומי, סיוע
 הטוב הדבר בדיוק איננו ניתן,

ב כמו בדיוק לאפריקה. ביותר
 על להיבנות שרצתה אחרת מדינה

 כך ישראל, סיוע־חוץ־ללא־תמורה,
 בריחה הסיוע מעודד אפריקה, במדינות גם
המציאות. מן

אפ אם החוקרים: של העיקרית מסקנתם
 עליה רגליה על לעמוד אי־פעם רוצה ריקה
 כיוונים. בשני העיקרי המאמץ את לרכז
 ומרימה ההולכת השבטיות שבירת אחד מצד
 באשר החדשות, המדינות ברוב ראשה את
המפל לראשי בדומה קטן, שבט ראש כל

 ובעוגת בשלל חלקו את רוצה בארץ, גות
השלטון.

המדי כוחות כל את לרכז יש שני מצד
 יהיה עליה תשתית, בבניית החדשות נות

 ממש. של בניין הזמן, במרוצת לפתח, אפשר
מסיי בה בשיטה יותר למשל, להמשיך, לא

 ומשוררים עורכי־דין אלפי שנה מדי מים
 כמה לעומת אפריקה אוניברסיטאות את

ורופאי־בהמות. מהנדסים של בלבד תריסרים

אנגליה
הגדול הטוטו

 והימורים משחקי־מזל 1960ב־ הותרו מאז
בורי מאחרון האנגלים, את שטף באנגליה

 בזבוז של גל הלורדים, ראשון עד ד,פחם
 הימורי־סוסים סוכני אלף 15 חסר־חשבון.

 עם יחד הרחב, לקהל משרדיהם את פתחו
 ו־ קוביות לקלפים, מישחק אולמות 5000

מליטה.
או 2000 נפתחו אף שיווי־מישקל לשם
ניחוש על המבוסם (משחק־מזל בינגו למות

הארץ כדור
יצ הודו, בניו־דלהי, ציפור־דרור. •

המשפחה לתכנון הממשלתית המועצה אה

 ויותר: ילדים שלושה בעלי לאסירים בהצעה
ב יום 15ב־ שלהם תקופת־המאסר הפחתת

 ויצטרפו ניתוח־עיקור, לעבור יסכימו אם
 עד מרצון שעוקרו ההודים 1,700,ל־ססס בכך
הילודה. להגבלת במסע כה,

 מש- החליטה בגואטמלה תיק־תק. 0
 עבר־ אחר המעקב את לייעל טרת־התנועה
 השומרים סיירות את הסירה ייני־מהירות,

 החתמת זה, במקום הנהיגה, הכבישים, מן
 היוצא לנהג לדבר, מיוחד ברטים על השעה
 הבא ליעדו מגיע הנהג אם כל־שהיא. מעיר
 הוא סימן הכרטיס, על המשוער הזמן קודם
המותרת. זו על העולה במהירות שנהג
 ארצות־ בסיטאל, כניעור. ייעול •

שי מקומית חנות־נעליים בעל יסד הברית,
ל סנט 70 תמורת ללקוחותיו: חדש רות

 החנות עובדי נועלים ל״י) 2.10( שעה
 עד הלקוחות של החדשות הנעליים את

 ואפשרי מתרכך הנעליים של העליון שהעור
 חשש כל ללא הנעליים את לנעול

מיבלות.
 בלונדון המאוחדות. הדתות •
 לבני חדש מסגד הקמת על מיכרז הוצא
 התברר הבריטית, בבירה המוסלמית העדה
 שארבעת אדריכלים משרד במיכרז שזכה

 הדת בן אירי פולין, יליד יהודי הם שותפיו
 ואדריכל, פרוטסטאנטי סקוטי הקאתולית,

מפאקיסטאן. מוסלמי

מאו
ישראל מדינות 500 ולונדון: ירושלים בין

2 ;533 הזה העולם8


