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גיל כל רהוט
ולנוער לילדי□ מיוחד

- תל־אביב
222 דיזנגוף רח׳ גיל״, כל ״ריהוט

- חיפה
,52 מוריה שד׳ בע״מ״, ושיש ״אשור

 שד׳ שאנן נוה ,3 עליכם שלום רחוב
מוצקין קרית 11 השופטים

- רחובות
208 הרצל רח׳ ״אלמוג״, רהיטי

- השרון רמת
העצמאות ככר וגן״, ״בית רהיטי

גרית ת נ ע ב ו ג ו ו ב

!הישר המוצא אל

 כולל וכסף, תעודות עם ארנק אבד
 רשיון עיתונאי, תעודת זהות, תעודת
 ומים- אל-אסמר פאוזי שם על נהיגה
 בלבד. לבעליהם החשובים מכים

ל או 30134־5 לטלפון להתקשר נא
הקרובה. המשטרה תחנת

 ערב קורס
ג׳אז לריקוד

 לוי שמעון בהדרכת
ומתקדמים למתחילים

 השעות בין 247480 טלפון פרטים:
 7.00 — 5.00 לפנה״צ, 9.00 — 8.00

אחד,״צ. ,

 לערבית קורסים
ומדוברת ספרותית

ה: מ ש ר ה

אמריקה ציוני בית
ב ו ח ל ר א י נ ש פ ד י ־ ת ר ב. א ל בי

ם כל רי יו ח ם א רי ה צ ת בין ה שעו 8—4 ה

בשלם
ארצות־הברית

המחיר
הס השחור המרד של הראשון הסיבוב

 האמריקאיים הכושים של התקוממותם תיים.
 אות היתד, חוף, אל מחוף ערים, בעשרות

לעתיד. רעות בישרה בלבד, אזהרה
 ולרוב לשלטונות התברר כבר אחד דבר
 ולהרגיע חלקם את לשפר אפשר אם הלבן.

ה הסיבוב פרוץ לפני הכושים של רוחם את
מייד. זאת לעשות מוטב שני

 חיי במחיר רק ולא — המלחמה מחיר כי
מניעתה. ממחיר בהרבה יקר — אדם

. . . ו ש הסיכום לשמש יכול כדוגמה ל
ש המערכה מרכז בדטרויט, השבוע נעשה
ל שנגרם הכלכלי הנזק שבועיים. מלפני

 בארצות־הברית, החמישית העיר דטרויט,
 נמכר, לא דלק הילכו, לא רכבות עצום. היה

ל הופיעו לא עובדים התרוקנו, בתי־מלון
עבודה.
ה מרכז שהיא בדטרויט, המכוניות ייצור
 80מ־ ירד באמריקה, האוטומוטיבית תעשייה

 45ל־ המרד שלפני בשבוע יחידות אלף
ההתקוממות. בשבוע אלף

הו דיוק, ליתר (או, פרצו המרד באיזור
 חנויות, מאות נבוזו שריפות, 1308 בערו)
 דו־ מיליון 250 לפחות של כולל נזק נגרם
 לכסות החייבות מחברות־הביטוח (וכמה לאר
 מבך, כתוצאה עומדות, זה מנזק מיליון 100

פשיטת־רגל). לפני
 בשיקומם זה מסכום חלק מושקע היה לו

 משכונות־ה־ בהוצאתם דטרויט, כושיי של
 החינוכי לקידומם אפשרויות ובנתינת עוני

 לא והמרד מאד ייתכן ילדיהם, של והכלכלי
כלל. פורץ היה לא

יפאן
הקיגן

ו3ה־
מקצו לפי צייר הוא היראסודה סאדאמיציי

 בילה הוא האחרונות שנותיו 17 את אבל עו.
עכ עד טוקיו. כלא של הנידונים־למוות בתא
ו פעמים תשע להורג הוצאתו נקבעה שיו

פעמים. תשע נדחתה
 משרד־המשפטים אנשי יכולים לא היום עד

 רוצח הוא היראסווה אכן אם להחליט היפאני
מ חפים איש 12 של למותם האחראי המוני,
פשע.

ב החלה הפרשה כל עשירי. עירעור
 אלמוני נכנס עת ,1948 שנת של חורף בוקר
 הוא בטוקיו. הקיסרי הבנק מסניפי לאחד
 שבא משרד־הבריאות כפקיד עצמו את הציג
 הטיפוס מגיפת מפני הבנק עובדי את לחכן

חיסון. משקה שתיית מקורית: בצורה
 שבמשקה מהרעל מתים נפלו שניות תוך

רי הנותרים ארבעה הסניף. עובדי 16מ־ 12
 ב־ זיהו והמוות, •החיים בין חודשים חפו

ש כרוצח־השודד היראסווה את מיסדר־זיהוי
לירות. 4500 של שלל עם נמלט

הש כל במשפטו שהכחיש היראסווה,
 משכנע, אליבי המציא לא לשוד, תייכות

 אותו פסק־הדין, לביצוע ומחכה למיזת נידון
טכ בעירעורים פעם מדי פרקליטיו דוחים

שונים. ניים
ש ),61( הישיש היראסוזה הצליח השבוע

ל הוצאתו את לדחות ,44 בגיל לכלא נכנס
 עיר־ להגיש הורשה הוא נוספת. פעם הורג
 בו בטוקיו, העליון לבית־המשפט עשירי עור

 המתחילות טענותיו, כל את מחדש העלה
הקוד עירעוריו בכל כמו זה, בעירעור גם

ה היראסוזה, סאדאמיצ׳י ״אני במילים: מים
ה הבנק בסניף ברצח־השוד 13ה־ קורבן
״ קיסרי . . .

אוסטרליה
מחיר
אחיד

לכלות
 170 קני־סוכר, 330 שיני־כלבים, 3300

 של תריסרים 140 אוסטרליים, דולארים
 צבים ושבעה חזירים גורי שבעה צדפים,

ל ששילם המוהר היה זה — מבוגרים
ל בגיניאד,־החדשה מאוהב צעיר אחרונה

המיועד. חותנו
 על האוסטרלים לקציני־המחוז כשנודע
 ב־ משהו לעשות החליטו זה, מוהר־שיא

 ,זקני-ד,שבטים מועצת את כינסו הם נדון.
המוהר, להאמרת קץ לשים כיצד בהם נועצו

ש לזה הדומה מצב, היוצרת התפתחות
 צעירים אלפי אצל האחרונות בשנים התהווה

 אינם רבים צעירים כאשר בארץ, מוסלמיים
ו אשד, לשאת לעצמם להרשות יכולים

רווקות. נשארות רבות צעירות
 ב׳ המכובד בתשלומים. עצי־הסקה

 את הציע גואבה, סיניאקה השבטים, זקני
 הנוכחים. כל דעת על שהתקבל הפתרון

דמי לעליית קץ ולתמיד אחת לשים כדי
 שלוש לפני עד המקובל (התעריף ה,מור,ר

 400 — אוסטרליים דולאר כמאה היד, שנים
ל ויציב אחיד מחיר נקבע בערו), לירות
ב דולאר מאתיים בגיניאה־החדשה: מוהר
 וחזירים צדפים עצי־הסקה, בתוספת מזומן
 אך כן, גם דולארים מאתיים של כולל בשווי
 נ?יום שנים חמש תוך לפרוע אפשר אותם

הנישואין.

איטליה
מהתלה

מקפיאת־דס
ה את מנה ברומא בקולנוע הקופאי

את הושיט הצעיר מולו. שעמד לצעיר עודף

בדטרויט* פצועה
למלחמה יקר מחיר

 יאז בתוכה. הכסף את הניח וד,קופאי ידו
לעצמך. העודף את שמור הצעיר: לו אמר

העודף, את והשאיר ללכת פנה הוא
דוכן־הקופה. על היד, עם

 אחר הקופאי על־ידי שהוזעקה המשטרה
 קרה. מה מייד הבינה מהתעלפותו, ששב

 אותה מבותרת, מגופה כרותה יד זאת היתד,
בי לשם המעבדה מן סטודנט־לרפואה נטל
מקפיאת־דם. מהתלה צוע

 אחר סטודנט נעצר לכן קודם יום כבר
ל הכסף, עם יחד הגיש, הוא דומה. בעוון

וטרייה. כרותה אוזן אוטובוס, נהג
 ד,כמעט־ שני כאשר נגמר המהתלות תור

 לפני הובאו מלימודיהם, סולקו רופאים
ה הסדר ״הפרעת על ונידונו בית־המשפט

אחד. כל מאפר חודשי לארבעה ציבורי״

הלאומי. המשמר אנשי על־ידי מובלת *
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