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 קשר השופט
עיניו את

 עיניה קשורות העתיקה, האגדה לפי
 משפט שתעשה כדי אלת־הצדק, של

 האמריקאי השופט פנים. משוא ללא
 ה־ במאה שכיהן פק, הוקינס ג׳יימם

 מיסורי, במדינת סנט־לואים בעיר ,19
 14 במשך כפשוטו. זה נוהג קיבל
 במטפחת, עיניו את לקשור נהג שנה

 את יראה שלא כדי לילה, עד מבוקר
 עיניו. ממראה יושפע ולא הנדונים
 קשור־ ,אותו מוביל היה נאמן משרת
 ובחזרה, לבית־המשפט מביתו עיניים
 שהוגשו המסמכים את באזניו וקורא

קשו שעיינו מי רק לבית־המשפט.
 ביתרונות אחד במבט יבחין לא רות

 לן כדאי ־מרסי״. גרבי של הרבים
 ״מרסי״ של הגרבונים את גם לנסות

ו גמישים למתניים עד הגרביים —
החגו מלחץ אותן המשחררים עדינים

 הופעה לך ומעניקים והביריות רות
מושלמת.
בגרבי ת1אמינ1נ נויייס

.פלינט״. שלנו ״האיש אחרי .

 סרטי־ בסדרת הראשון
 עם השוודיים, המתח

ן ו ס ר פ י ס א
 המין״ ״פצצת

הסקנדינבית.

מב פילם״ ״פורום
 שפתיים לכס טיחה

 ומתח בידור של
 על עילאית בפרודיה

 מרהיבים. בצבעים בונד״ ״ג׳יימס סרטי
ע ו ב ש ע ה ו נ ל ו ק ב

,ידון״״לאב.־׳
9.30 ; 7.15 ; 4.30 : ההצגה שעות

ו מ י ש כ ם ע ץ ג ר א ב
 הפתרון הרוטוגרמה שעון

הלידות לתכנון האידיאלי

ן ו ע ה ש מ ר ג ו ט ו ר ה
 במניעת בטיחות מעניק
צפוי בלתי להריון כניסה

 שעון את לקבל מעוניינת את אם
 שלחי פרסומת, במחיר הרוטוגרמה

 ,2570 לת.ד. ל״י 5— ע״ס המחאה
תל״אביב.
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המרקחת בבתי גם להשיג

תורכיה
ה מ ת חו מי טו א
 להתחולל עשוייה בו הראשון האיזור

המרחב. הוא אטומית מלחמה
 ולא הישראלי־ערבי. הסיכסוך בגלל לא
 נשק לקבל עשויים והערבים שישראל משום
לאיזור. מחוץ אסומי
 שלום על השומרת ארץ בגלל דווקא אלא
תורכיה. שנה: 50 כמעם
 של הנחתם כרגע, שוקלים, בתורכיה כי

 חברת את שיבטיחו — גרעיניים מוקשים
אפ סובייטית פלישה מפגי זז ברית־נאסו

מצפון. שרית
גר שפצצות האפשרות רוסית. אימה

 תונחנה, — בלתי־ניידות ולו — עיניות
 בטעות אפילו להתפוצצות, צפויות ותהיינה

הרוסים. אצל ממש אימה מעוררת —
 שר־ההגנה של תגובתו היתר, צפוייה פחות

 באוזני שטען מק־נמאדה, רוברס האמריקאי׳
האחרונים שאלה — והתורכים — הרוסים

אדג׳ירית
בסיסיות זכויות אין

 פלישה מפני עצמם על להגן בהחלט רשאים
 גרעיניים מוקשים הנחת על־ידי — אפשרית
בשיטחם.

 היתר. הבעייה הבעייה• כמובן היתה, זו לא
 ואת באיזור, המתח את מגביר כזה שמיקוש
בו דווקא תפרוץ אטומית שמלחמה - הסיכויים

בטעות. —
 שגם האפשרות את להגביר רק עשוי ,זה
וישתמשו — ישיגו אחרות מרחביות ארצות

 כביכול,״ הגנה למטרות אטומי בנשק —
 רבה, בעוגמה העניין, כל על השבוע העיר
הבריטי. אופים בפוריין בכיר פקיד

אלג׳יריה
ה כלי חלוצות ב ה א

 אפריקה בחוף שלטה שנה 2300 לפני
 בה קרתא־חדתא, שמית: ממלכת הצפונית

לגברים. שווה־זכויות מעמד לנשים היה
 מהפכת ממש, שסהים באותם פרצה, כאשר

המח פעילי לצד הנשים התייצבו אלג׳יריה,
כגי ומתו נענו נלחמו, הפ.ל.ן., של תרת

בורות.
 הצרפתים הניצחון, בא כהרמון. נעילה

 את שיקבלו קיוו והאלג׳יריות — הלכו
 שלהן. הגברים בצד חירותן,

הנכון. היה ההיפך
 ועוד בן־בלה, של בשלטונו בתחילה,

 הוואדי של הדתית הדיקטטורה תחת — יותר
 כל על האלג׳ירית המדינה שמרד, בומדיין,

האיסלאם. כלל
 האשה. את המגבילים אלה כולל

 חלוצות, של מעמד רבות לנשים יש ־כיום
 טוען הסוציאליים,״ ובמדעים בחינוך ברפואה,

 כל של הבסיסית הזכות ־אבל אלג׳ירי. מחנך
 ניתנת לא — אהבתה את לבחור — אשד.

להן.״
 במדינה בהרמון, נשים נועלים עדיין

מג ועדיין ביותר. המערבית האיסלאמית
 ארוסה, את לד, בוחרים צעדיה, את בילים

לעשות. ולא לעשות לה שמותר מה וקובעים
 הנשים בקרב מיקדי־התאבדות התוצאה:
 אשה כל מאשר יותר תדירים האלג׳יריות

הערבי. בעולם אחרת
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