
 אנשי על־ידי שנעשו הניסויים בכל בהצלחה עמד
 בלחץ נעשו הניסויים רבים. חודשים במשך מקצוע

 יפגע שהדבר מבלי למים, מתחת מסר 300 של
השעין. של המופלא בדיוקו

לסמוך! באמת אפשר זה סופר-שעון על

ולאשה לגבר אלגנטיות דוגמאות של עצום מבחר לרשותך ״דוקסה״ חב׳ מעמידה כ״כ

לסמוך חגויד אכשד ־ ..דוקסה־ ששן על
והסביבה תל־אביב לתושבי מיוחד

משרד 98־33־97 טלפון
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בערב 98־26־28 מען ציון, מיכה על־ידי הוראה

י ו נ י ת ש ב ו ת - כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע

בעולם
)7 מענדוד (המשך

 למשטרה, מחדש עצמו הסגיר משוביו, ברח
 בתקופות־ ייענשו שומריו כי לו משנודע

בנסי שנית, נמלט אחר־בך ארוכות. מאסר
איש. סיבנו שלא בות

ב נידון בעל־אחוזה, הרג אחרת פעם
 לא סרדיניה בכל מאסר. שנות 42ל־ היעדרו

 לגבות שינסה או — שיסגירו איש נמצא
ראשו. עבור שהוצע הלירות אלף 56 פרם את

 פטרטו. משפחת עם מסינה שהסתנסך עד
ואכ — עשירה למשפחה שייך פטרטו נינו

 ג׳ו־ ידידו עם ביחד נחטף, אחד יום זרית.
 וביקשו מכתב שלחו שודדים קאמפום. באנו

ניכר. בשיעור דמי־כופר
 לשלם בסרדיניה נוהגים כאלה במיקרים
מש אבל למשטרה. להלשין ולא דמי־כופר,

 מישהו השודדים. את שונאת פטרטו פחת
 כן על על־ידם. נהרג כבר מאבות־אבותיה

לשלם. נינו של קרוביו סירבו
 ״רצו מסינה, השבוע סיפר ידידי,״ ״שני
 התנגדתי.״ ומייד. תיכף אותו להרוג

 זאת לעומת ייהרגו:״ ,,חמישה
במסע־תעלוליו. להמשיך מסינה החליט
סר השבועון למערכת במכתב פנה הוא
 בעלי- שחמישה הצהיר החדשה, דיניה

 בעלי- כל אם ייהרגו, כלשהם אחוזות
 כופר־נפש לכנופייתו ישלמו לא ד,אחוזות

לירות. מיליון שלושה בסך
 שימעו את ידעה היא צחקה. לא המשטרה

 להופיע • היה שמסוגל האיש מסינה, של
 שהוא להודיע המרכזית, בלישכת־התיירות

למ התיירים, את מבריחים שודדיו כי שמע
 אף יבולע לא כי בשבועה, התחייבות סור

 שקיים הבטחה — בסרדיניה אחד זר לתייר
הזה. היום עד

ויקארי, אנג׳לו האיטלקית, המשטרה מפקד
מארב. ותיכנן — מרומא טס

ר ה  לחיו האריה נפל השבוע רע. לא נ
והנאה השחרחר מסינה גרציאנו המלכודת:

 פרץ סיסמה, בכך ראה ההמון מן חלק
בביזה. החל הסמוכות, החנויות לעבר

 במצב- שולט אינו כבר שמזמן קינג, לותר
 למיקלט שומריו על־ידי בחיפזון נלקח

 והלבנים להשתולל, הוסיפה ממפיס בטוח.
ולאיים. כלי־נשה, לרכוש מתארגנים, החלו

 למדו זאת הגזע. למען מסוקים
 מעמיתיהם דווקא שבדרום הקיצוניים הלבנים

המהג מן — דיוק ליתר שבצפון. הגזעניים
ניווארק. של האיטלקיים רים

 בהן מהומות־דמים, ביולי פרצו בניווארק
 נגד אז התקוממו הכושים איש. 26 ניספו

ש לרפואה, הגבוה בית־הספר של הקמתו
 והבתים שכונות־העוני במקום לקום עמד

שלהם.
 ה־ :מבוקשם את הכושים השיגו השבוע
יותר, מצומצם שטח על יוקם קאמפום

ברובה מתאמנת כושית
מוכנים הג׳ונגל סיירי

55מהומות בריפוי מתאמנים חיילים
פרטי צבא

 שלושה רימוני־יד, ארבעה כשברשותו נעצר,
וסכין. טעונים אקדחים

 של וארנקיהם שעוניהם בידיו נמצאו כן
 מכן לאחר מייד הנחטפים. בעלי־האחוזות שני
 בו לחבריו־השודדים, מכתב מסינה כתב
מתחנן: הוא

 קאנד את לשחרר מכם לבקש הריני ״בזה
 ההוכחות כל נמצאו בידי פטרטו. ואת פוס

 והשעונים. המכתב — דהיינו המרשיעות,
 לעולם.״ יוודעו לא ושמותיכם אותם, שחררו
 נמך ״הוא המשטרה: דובר השבוע סיכם

רע. בחור הוא אין אבל — ממש
אחיו, את ורצח שעינה גבר הרג ״אלמלא

לשודד. מעולם הופך מסינה היה לא
 פונה הוא נתפס, כשהוא עכשיו, ״וגם

 בו לראות לא הצעירים האיטלקים לכל
 שעותיהם'לעיסוקים את ולהקדיש — גיבור

בלתי-אלימים.״ אבל צריך, אם צנועים,

אדצות־הברית
לקראת

מלחמת־אזרחים
 מחדש. התעורר זה פיתאום

 ונעימות־ה־ מולדת־הג׳אז ממפיס, בעיר
לז התנועה אנשי של תהלוכה צעדה בלוז,
 הכושי הכומר של בראשותו האזרח, כויות

 חסידיו פרצו לפתע, קינג. לותר מארטין
שחור!״ . כוח שחור! ״כוח בקריאות

לאלה יינתן מלא ופיצוי אנושיים, בתנאים
ייהרסו. שבתיהם

 הכושים השיגו לא אחר שבתחום אלא
 הקרב, מן כתוצאה צרות. אלא ניווארק של

 ובעיקר — זו בעיר הלבנים גם התארגנו
ביותר. והקיצוניים הנבערים הלבנים

 אנתוני בשם קבלן כיום עומד בראשם
 סיירי המתכנה גוף שאירגן אימפריאלה,

אלף בעל פרטי צבא זה לגוף הג׳ונגל.
הליקופטרים. וחמישה שיריונית רובים,
 מתפאר בג׳ונגל!״ כמו פלישה, כל ״נהדוף
הקיצוני. הקבלן

עו מולו המזופודם״. ״האיטלקים
 הוא אף המצייד השחור, הכוח אידגון מד
 מחלק בנשק, תושבי־הגיטאות־השחורים את

 המזוס- ״האיטלקים שכותרתו: כרוז עתה
במלחמה.״ רוצים תים

ל הקיצוניות הסיעות שתי הגיעו השבוע,
 בעון הקהל, בין נוכחו כשנציגיהן עימות,
הת אימפריאלה מול מועצת־העיר. ישיבת

 לרוא הכושי המחזאי יותר: ידוע איש ייצב
 בעוון הקייץ שנעצר מי ג׳ונס, (״ההולנדי״)

אקדחים. החזקת
 ני- של החם שהאביב היה נידמה לרגע

 הכל רגע כעבור אבל להתלהט. עומד ווארק
לתו המלאכה את השאירו בניווארק נרגע.
הדחימית. ממפיס שבי

 הש והשחורים הלבנים ה״ספנינים״ נס *
 למלא עליהם ש(הוטל וו, ת־-חברי רצו א חיילי

אימונים. לצורכי זה תפקיד
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