
במדינה
ריעות

ת חיו גן־ה
הביטחוני

 כך על הסתננות? כדילמגוע מד,_לעשות
 במכתב- מחיפה, פלדש" השבוע,"ג׳ורג׳ ענה,

 ואף הרצינות, בכל שפורסם גאוני, למערכת
 ידיעות ד,צהרון על־ידי מבליטה, במיסגרת
אחרונות.

 גל של מוחלטת ״...בלימה פלדש: כתב
 לנהר־הירדן נטיל את רק תושג הטרור
 גורם ספק, ללא ישמשו, הללו תנינים.
לחבלנים. מרתיע
 שלהם. תוכניות־החבלה יסוכלו כך ״רק

 לני יעלה מאפריקה שיבוא־התנינים גם מה
מיליו העולים כלי־נשק, מייבוא פחות הרבה
נים.״

 הגבול את לבצר שיציע מי רק חסר עתה
 ארסיים נחשי־קוברה זריעת על־ידי הדרומי

 על־ידי רמת־הגולן של וחיזוקה במידבר־סיני;
נמרים. של גידולם

אה1רפ

 על־אף — בניתוחי־מתים צורך יש מדוע
 אצל מעורר שהאחרמוות הטבעית הרתיעה י

 החוגים של צריחותיהם ולמרות רגיל, אדם
החרדים?

ש־ רבבות, מתוך אחד מיקרה עונה כך על
בתל־אביב. החודש א:רע

 כשילד החל זה המקור. - הזנחה
 בחצר שיחק עת בבטנו/ בעיטה קיבל 12:בן

 רוטשילד לבית־החולים והועבר בית־ספרו,
 נותחה, גופתו רוח־חיים. ללא הגיע לשם —

 גידולי־ בכבדו התגלו ואו אחרמוות, ניתוח
 בגופות הפושה מדבק, טפיל — אכונוקוקוס

מוזנחים. ילדים
היל יתר גם נבדקו בקשת־ד,משטרה, לפי

מ שעלתה שהמשפחה, הוברר והאם. דים
 הילדים וחמשת מוזנחת ,1951 בשנת עיראק

 ללא ליד, הבא מכל אכלו המשפחה של
רחיצה.

 נותחו האם שלדברי העלתה נוספת חקירה
 המתגוררות מבני־קרובותיה, אחרים ילדים

 שק בגלל נותחו ״הם ובבת־ים. בתל־אביב
 כי שהוסיפה האם, אמרה בבטן,״ תולעים

 קרובות אותן של כתובתן את יודעת אינה
 ילדה את שיאשימו חשש מתוך כנראה —

 ילדי־הקרו־ את שהדביקו בכך ואותה המת
במחלה. בות

 את איתרו והמשטרה הבריאות משרד
 ניתוחי־ שבזמן גם הוברר אז הקרובים.

 כלב־המשפחה את חשבו הקודמים, הילדים
הומת. והוא — כגורם־המחלה

ל היה ניתן ניתוחי־הגופה, בגלל עתה,
 ולהזהיר — האמיתי מקור־המחלה את בודד
ה של בחברתו שהסתובבו ילדים כמה עוד
בינתיים. שנפטר החולה, ילד

פשעים
אפלולית
ם ת־י בג

יג העסקים היו בבת־ים נווה־ים במלון
מאוד. עים

 שבשד־ שמנהלי־המלון איפוא, פלא, אין
 קיבלו אפלולו, ופורטונה ז׳אן רות־הנשיאים,

 שאלות לשאול בלי במאור־פנים, לקוח כל
 לקוחות, או לקוח, שאותו גם מה מיותרות.

 עבור ומראש, במזומן, לשלם מוכנים היו
בחדרים. השימוש

 היה הכללית, התביעה טוענת לפעמים,
 פעמיים עצמו חדר אותו את משכיר אפלולו

 מתייחס היה ולא איטה, אסתר לאחת, ביום
 לחדר נכנסת היתד, שאסתר לעובדה בכלל

אחר. גבר עם פעם כל
 ידע לא אפלולו כי מיכנסיים. כלי
 שאסתר לידסקי, צבי סניגורו לטענת בכלל,

 ש־ גם ידע לא הוא מיקצועית. פרוצה היא
 שהופיעו בן־עזרא, ואינט שאולוב רובינקה

 במיקצוע עוסקות בשבוע, פעם לפחות אצלו
 אנשי רק זאת ידעו בעולם. ביותר העתיק

ה אחרי שעקבו ולמוסר, לסמים המיחלק
 במלון כולם את תפסו ולקוחותיהן, גבירות

מיכנסיים. בלי

1602 הזה העולם

מעשנת אני [...כמובן

 גנסובבת בקופסה או בחפיסה
ר ט ל י ה פ מ ו ר א ו

בהריון לאשה ולבטים בעיות
— ביותר הנאה המתנה י י ח ן ב י מ ה

של ספרו
ת א מ

אשרמן יוסף פרופסור זידמן מרדכי הד״ר
אמהות״ ,,לקראת  רשפים. הוצאת

בחנויות להשיג
חנויות־הספרים בכל להשיג הגדולות הספרים

 טיול
 של'החברה

טיול
כיף. שכולו

 לעיניים חג
 של הנוף במראות

ה י ר צ י ו ו  ש
 העבר עם הכרות

 הארכיאולוגיים באתרים
 ואיטליה, יון של

 בהווי חיים שמחת
 ובידור אוירה
 עם פגישה

 ההולנדי הפולקלור
 מיוחד ומשהו

 אצל התארחות
 הולנדיות משפחות

כן... כמו
 בפריס בילוי של תענוג
 מתוכננת השתתפות כולל

מים ארבעת בצעדת  הי
 הולנד — בניימיכן

 בחברה זאת כל
 ועליזה... צעירה
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