
לל יי ^ /ין^ ^ ,

, * ן ל > ון  ׳<
י *. ל י ^ ׳ י י ^ , . ' ^ ^

0 י 71111 ■4 שו ד נ ד מ י בו ו ךנ

0 י  ו?*ות. 3
3הי 1 4  הג0

א4 ר1ז 7ר1*4ב

■  31 נושיניוווביוק
צ3!1 1־8 ״ . ר  נ

7-4 :■ .1111

ה ל ב נו פ ה ת71ה ני כ ט י
לישראל טכנולרגי מכון הטכניון. של האקדם׳ הסגל צאי1י של סיסורס

711317*7 ׳ע/׳ל״ס

 תגורים של גמל ...מבחר
 מודרניים וכיריים
תנאים  לזוגות מיוחדים ,..
 הבטחון ולכוחות נישאים
ה אספק  מהירה ...
יעיל ושירות

ש פ> ני) <ד>צ)

(22213

 (בר־קמא) גרג״ ״אולפן
ערב קורסי שני פותח

יקצרנות
 אנגלית ו/או עברית

 שבוע של קורם 20.8ב־
שבועיים. של קורם 1.9ב־

ה ח צל ה : ! ת ח ט ב ו  הרשמה: מ
א ״ 236209 פלפון ,3 גורדון : ת

והסיעה בטיול
בחו״ל, או בארץ ביו
 !המצלמה את תשכח אל
ואבי מצלמות של עשיר מבחר
 פתוח ״פוטו־ברנר״. אצל זרים

 המעבדות צבעוניות, והגדלות
 ביותר והמשוכללות הגדולות

!בארץ

*ברנד1ט1י3
ק חידה,רחוב חלו 31 ה

בעולם
 בבתים חיפושים לערוף יהיה אפשר #
הבתים. את להרוס לא אך — צוו ללא

השקט האוקיינוס
ה חזי ב

למולדת
 ביותר הזעיר בגד־הים נולד שנה 22 לפני
הופי כאשר אז, עד יבשת־אמריקה שראתה

 הקטן, בצ׳ופצ׳יק היוורת ריטה הכוכבת עה
 מהותו את שיבטא שם העיתונאים חיפשו

מזעזעת־ד,לבבות. משמעותו ואת הזעירה
 אז נתקלה זריז משכתב איזשהו של עינו

 בראש ההם בימים שהתנוססה אחרת בכותרת
 . מניסויי־ אחד על הידיעה עיתוני־העולם: כל

 מיתקן של הפעלתו — הראשונים האטום
̂ ביקיני. באי פצצת־מימן

 בגד־הים את והטביל ״אירקה!״ קרא הוא
ביקיני. בשם החדש

ר ש פ ב א ת. שו ו חי  עברו בינתיים ל
אינסופיות, מלחמות שנה, 22 העולם על

שן )25 מעטה־ (הנו
 בו מקום גם זהו כך, משום דווקא אבל

טוב. תמיד לא וזה לקרות. יכול דבר כל
 במרוצת משעשע, משהו אירע, השבוע

 ׳מעט לא גם אבל הנשיאות, על הקרב
הדרומית, מדינת־ג׳ורג׳יה מושל מדאיג:

 הגשת שוקל הוא כי הודיע, מאדוכס לסטר
הדמוקראטית. המפלגה לוזעידת מועמדותו

 — שהגיע לאן שהגיע איש הוא ומאדוכם
 הצרופה והגזענות שינאת־ד,כושים בזכות
 לתפקיד־ שהגיע כך על לדבר שלא ביותר.
 — ועיתונאים לצלמי־עיתונות הודות המושל

האישית. רמתו בזכות מאשר יותר
המפוק תהילתו כשיערות. קטשופ

 אחד יום זורחת התחילה מאדוכם של פקת
ה שבית־הדין לאחר קצר זמן בהיר,
 כל כי הצהיר, ארצות־הברית של עליון

ל חייבת על־אם־הדרך, אמריקאית, מסעדה
 כי בנפרד ולא — ולבושים ללבנים הגיש

זה. ליד זה אם
 מסעדה של בעליה היה מאדוכס לסטר

 על ששמע לאחר ג׳ורג׳יה. במדינה כזאת,
 ליד ניצב טוריה, של ידית נטל פסק־הדין,

לכושים. הכניסה את אסר דלת־המסעדה,
ה שפכו זאת, בכל אחד ניכנס כאשר
 קטשופ שיערו על הלבנים והנסובים מלצרים

הכושי. את והיבו ומרק,
ש הצלמים — כמובן — היו במקום

 מא־ הונצח למחרת הגזען. על־ידי הוזעקו
גזעני־הדרום. כל של החמוש מציגם דוכס״

 מאוחר מאדוכס, זכה אלה צילומים ובזכות
 רץ כשהוא — ג׳ורג׳יה מושל בתפקיד יותר,
במקומם״. הכושים את ״נשאיר הסיסמה תחת

ה העיר פרטיים. לחייט - ראוי
אמריקאי: עיתונאי שבוע

 כמו — אנשים מיני שכל לי איכפת ״לא
כ מוצגים — למשל מהוואי, הסנאטור
 או הרפובליקאים מטעם לנשיאות, מועמדים

הדמוקראטים.
 שלוקח מי שיש — הוא לי שמפריע ״מה
ברצינות.״ אותם

ביון, ההראלד ואילו  סיים רב־התפוצה, טרי
הבא: בסיפור מאופק ראשי מאמר
 לנשיאות־ מועמדים שני רצו 1884ב־

 — הואשם קליבלנד, גרובר האחד, אמריקה.
 בלתי־חוקי. בן של אביו הוא כי — ובצדק
 פחות בלא הואשם בליין, ג׳יימם השני,
 מחברת־רכבות, שוחד קיבל הוא כי צדק,
בקונגרס. שישב שעה
 וסיכם: קליבלנד מתומכי אחד שקם עד
 מילוי בעת שסרח, אומרים בליין מר ״על

 הפרטיים. בחייו לגמרי ישר היה אך תפקידו,
 לגמרי, ישר שהיה אומרים קליבלנד מר על

 — שלו הציבורית הקאריירה אורך לכל
האישיים. בחייו בלתי־מוסרי אבל

 למלא בליין מר את איפוא, נשאיר, ״הבה
 ומוסרי; פרטי כאדם לו, הראוי מקומו את

 — ציבורית למשרה נעביר קליבלנד מר ואת
מתאים.״ א ו ה לה

בכס־הנשיאות. זכה קליבלנד

ספרד
קי ס חו רו חי

ירה אקדח, הרים הבאסקי לוחם־החרות
 שבין ההרים דרך נמלט אחר־כך ונעלם. —

 גבול־צרפת לעבר הספרדי, מחוז־הבאסקים
הקרוב.

 ראש־המש־ בדמו, מתבוסס הריצפה, על
 עקוב־ וקלגס חסיד־פראנקו המקומי, טרה
מאנסאנס. מליטון בשם בדם

 30 מזה השולט הדיקטאטורי המישטר
 שקט לאחר מזעם. השתולל בספרד שנה

 על במקצת להקל לשילטון שאיפשר יחסי,
 דיוקן למיליוני־התיירים וליצור הדיכוי
התנקשות! שוב — ספרד של חייכני
 בפארלמנט־ מעשיים. צעדים ננקטו מייד

 נתקבלו הקורטס, חסר־ההחלטה, הבובות
נימרצות. החלטות

 שספרד העולם התבשר שהשבוע היה וכך
הקלות: וכמה כמה לבטל החליטה

 במחוז־הבאס־ אפשר שוב יהיה מעתה >•
 מינהלי, סעיף־מעצר לפי אדם, לעצור קים

בלתי־מוגבלת. תקופה בכלא להחזיקו
 למחוזות באסקים להגלות אפשר •

מרוחקים.
1939ב־ ספרד שחוקקה חוקי־ר,חירום •

 חוקים שנחקקו לאחר שנים ארבע —
 — בארץ הבריטי המנדאט על־ידי דומים
מופעלים. להיות ישובו
 ידונו אזרחיים, ולא צבאיים, בתי־דין •

״טרוריסט״. כל

 מטורף״ ״פר — אוכס מאד עם מתחרז *
באנגלית.

ביקיני*
וגועש — קטן

 ביקיני באי מהם 20 — ניסויי־אטום ומאות
לבדו.
 חרוכה, קרקע האי היה חודשיים, לפני עד

 או חייה אדם, שום ראדיואקטיבית. מבחינה
 האטול** על להתקיים יכולים היו לא צמח,
לתורשתם. או לחייהם סכנה ללא

 האטום לחקר הרשות דובר הצהיר השבוע
 לחיות ניתן שוב כי ארצות־הברית, של
הארור. האי על

 לשוב יוכלו ביקיני ״תושבי הוסיף: הוא
 מאר־ בקבוצת־האיים הנימצא שלהם, לאי

שאל.״
 רבים. לא אנשים. פעם היו בביקיני כי
הכל. בסך 150

 לשם באי לבחור אמריקה כשהחליטה
 לאטול־קילי אלו משפחות הוטסו ניסויים,

 שפליטי־ ארצות־הברית הבטיחה אז המרוחק.
טוב. פחות לא במקום ישוקמו האטום

 סגן הודה מכן, לאחר שנה 22 השבוע,
 בתוקף- העוסק אודל, סטיורט שר־הפנים

 לאמריקה: השייכים האיים בענייני תפקידו
 להסתגל מעולם הצליחו לא ביקיני ״בני

 ואין יותר, קטן הוא קילי קילי. באי לחיים
 מאוד חזק מתגעגעים הם פנימי. אגם בו

לביקיני." למקום־מולדתם,

רובל. קאתרין השחקנית על *
 משולבת בפעולה שנוצר אי הוא אטול **

 תת־ פעילות־געש ושל צמיחת־אלמוגים של
 שרשרת־ כלל, בדרך יש,, לאטול מימית.

 אגס סביבו היוצרת סגורה, סלעים־ואלמוגים
הפתוח. ליס פתח עם — לרוב פנימי, מלוח

1616 הזה העולם28


