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 הוחלט כתבה) (ראה בישראל במו בדיוק
 בבחירת להסתפק אי־אפשר כי בצרפת גם

 את לייצג צריכה המלכה סתם. מלכת־יופי
 מראש הכתר נקבע שבארץ וכשם צרפת,

ב־ גם השבוע הוחלט כך צה״ל, לנציגת

כל, מלבת־יופי
נזרסי

ה צרפת לנציגת הכתר את לתת צרפת
החקלאית. צרפת אמיתית:

 מועמדות כמה שהיו שלמרות יצא וכך
ה וועדת החליטה מעניינות יותר הרבה

 למלכת־ 19ה־ בת בק בז׳אן לבחור שופטים
.1967 צרפת של היופי

 63 — 93( המפותחת הבלונדית, המלכה
 את חבשה מטר) 1.75( והגבוהה )94 —

ל שכבר והודיעה מרסי! אמרה הכתר,
חלי הרגילים: לעיסוקיה חוזרת היא מחרת

בנורמנדיה. אביה שברפת הפרות 35 בת

אנגליה
א ל _

שווה
דגר שום
שבוע־ שעבר בשבוע היה קולק לטדי אם

 בעובדה להתנחם יכול הוא קשה, עבודה
 הרבה עובדים באנגליה ראשי־העיריות אחת:
ש מיוחד מדו״ח מסתבר כך קשה. יותר

האנגלי. משרד־הפנים על־ידי השבוע פורסם
י  ממוצעת אנגלית מועצת־עיריה חברי מספר |

מועצת חברי (מספר 32ל־ 57 בין נע
 של הצפוייה ההוספה לפני ירושלים, עיריית !

 וחבר- )21 העתיקה: העיר מן ערבים חברים
בממוצע, לעבור, ■השאר, בין חייב, מועצה

 דפים לחודש. מכונת־בתיבה דפי 700 על
 חברי־ לתשומת־לב דו״חות מלאים אלה

המועצה.
היו, אלה לדו״חות הנושאים מן כמה

ה מספר העיריות: על הדו״ח שגילה כפי
 );6324( בבירמינגהם במושב־הזקנים קולבים

 ב־ הציבוריים בבתי־השימוש סקר־תנועה
ברייטון.

 ערכו לולא כל־כך, נורא היה לא זה כל
ב קטן. דעת־קהל מחקר גם הדו״ח עורכי
 חצי בדיוק מדהימה: עובדה גילו זה מחקר

 כי הודיעו העירוניות למועצות הבוחרים
עבורם, העיריות עושות מה מושג להם אין

 מה יודעים הם אמנם כי הודיעו שהם או !
 לא דעתם, לפי זה, אבל, עושות, העיריות

דבר. שום שווה

חימונד
פלגרין

 אחת ובעונה בעת ארצית בכורה הצגת
ע ו ב ש ה
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פינת 19 השרון מרכזי,
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