
העוד□ מכל
מתחממת הקרה המלחמה

ניד ארץ קוריאה היתה אתמול עד
 פעם שהיו (כשם המפה על שם חת׳

 מופנה כיום ודאנציג). סראייבו הערים
 החלה האם כולו. העולם מבט אליה

 מלחמת־העולם של ה״חמה״ המהדורה
? השלישית

 של הצבא האמריקאים, של לדעתם
 הוא על־ידיהם שאומן הדרומית קוריאה

 איש 100.000 מונה הוא באסיה. הטוב
 בצבא שרתי קציניו ורוב דיביזיות), 7(

 הדרום על עולה הצפון אולם היאפאני.
 לצפון היו הקרבות פרוץ ביום במטוסים.

 רק היו לדרום מטוסים. 200 עד 60מ־
10.

וב בקוריאה המצב בין נוסף הבדל
 חסרים קוריאה של הקומוניסטים : סין

 מאו־טסה, של קומתו שיעור בעל מנהיג
 העולה מנהיג כנראה יש לדרום ואילו

 רי, סינגמן ה,,נשיא״ צ׳אנג־קיי־צ׳ק. על
 דיקטטור. יותר או פחות הוא ,75 בן
 להשיג כדי החוקה את הפר פעם לא
האחרו הבחירות ואחרי מטרותיו, את
 רוב מתנגדיו השיגו כחודש) (לפני נות

 תהיה זו שעקשנותו יתכן אך בפרלמנט.
במלחמה. מועילה תכונה

נד ? עולמית תבערה תידלק האם
 שה־ כנראה, סומכים, הרוסים שלא. מה

 אחרי אולם לבדם. ינצחו צפון־קוריאנים
 ספג האמריקאי ששר־החוץ המהלומות

 אחרי האמריקאי בסינאט מתנגדיו מידי
 בשו־ שיתבונן להניח אין בסין ׳מפלתו

האמ בקוריאה. חדשה במפלה יון־נפש
 שגם להניח אין אך יתערבו. ריקאים
 הצבאית, במערכה בגלוי יופיעו הרוסים

 באסיה להשיג מה להם יש עוד כל
יותר. שקטות בדרכים

לדוגמה פרסומת
 הוא הטניס כי סברו ספורטאים

 ומיושב, עדין משחק ״נקי״, ספורט
 זה כענף לא ג׳נטלמנים. של מישחק
 ההתאגרפות, של הסקנדאלים יימצאו

 או הבייסבול של הרעשנית התעמולה
הרוגבי. של האכזריות
 בדעות מתחשבים אינם החיים אולם
 הפך לילה בין ברושם. או מוקדמות

 למרכז כטנים ומנומס מיושב ספורט
 טני־ — הסיבה וסנסאציות. סקנדלים

 או מורן, גאסי בשם מאמריקה סאית
מורן, גאסי של תחתוניה — דיוק ליתר

 חצאית לבושה בתחרות הופיעה היא
משחקת משהחלה אולם רגילה. לבנה

 תחתוני לחצאית... מתחת כי נתגלו
תחרא.

הט עולם את הסעיר זה סקנדל
 תבל, חלקי לכל נשלחו מברקים ניס.

העול העתונות של הספורט מדור? ובכל
 בשם טניסאית : הידיעה הופיעה מית,
! תחרא תחתוני עם הופיעה מורן גאסי

 בסולם לעלות גאסי הספיקה בינתים
 13ה־ מהמקום האמריקאיים הטניסאים

 שככה, טרם הסערה אך הרגיעי. למקום
 והתעדנות מזה הספורטאים ולתדהמת

סקנ אוהב כידוע (שהוא הרחב הקהל
 הפתעה עוד גאסי הוסיפה מזה, דלים)

באלקאהרה. קרה הדבר ל״זכותה״.
 ניצחה מצרים אליפות על בתחרות

כש אולם זוגות. במשחק מורך גאסי
 מצרים, ממלך הפרסים קבלת עת הגיע

 נדהם. והקהל נעלב המלך התייצבה. לא
הסנ את כליל שכח כי עד נדר,ם הוא

 לפני קלה שעה רק לה עד שהיה סציה
תחתונים עם גאסי הופיעה כאשר כן,
!שחורים —

 מוכרחה ״הייתי י גאסי אמרה ומה
להת יכלתי לא הגברות. לחדר לרוץ

אפק...״
 מפורסם מורן גאסי של שמה ועתה

מקומה כי אף הוליבוד, כוכבי כשם
הש למקום בינתים ירד הטניס בסולם
 עכשיו היא י איכפת זה למי אך ביעי׳

הרחב. בעולם ומסיירת מפורסמת,

פרודי□
 האוצר שר קריפס, סטאפורד סר *

 שפעם בבית־הנבחרים נזכר הבריטי,
 בתנאי סוציאליסט ליהפך צ׳רציל הציע
 שאמפאן. בקבוק ישתה (קריפס) שהוא

סרב. לכוהל, המתנגד קריפם,
בתיאטרון יביים צ׳פלין צ׳רלי *

 יגשים ובזאת ״אותילו״, את הוליבודי
 שיקספירי. מחזה לביים חייו חלום את

הרא בתפקיד ישחק ,24 בן סידניי, בנו,
שי.
העיק האמריקאיים העתונים 51 *
 הכותרת של דוגמא לתת נתבקשו ריים

 80ס£׳ לפרסמה. רוצים שהיו הראשית
(״מה לסטאלין מפלה — התשובות של

סטאלין את מסלקת דימוקראטית פכה
עו שלום מציעים חדשים מנהיגים —

 מוכיח ״המדע : אחרות כותרות למי״).
 כל — חוזר ״ישו המתת״, אחרי חיים

הת ״נתגלתה לתחיה״, קמים המתים
 את אוסר עולמי ״חוק לסרטן״, רופה

האטומית״. הפצצה
אסרה ארה״ב, באליזבט־טון, *

 הדבש בירח קני פראנק את המשטרה
ור־ טבעת השיג הוא : האשמה שלו.

חסרי־כיסוי צ׳קים תמורת שיון־נשואין
גנובה. במכונית לדרך אשתו עם ויצא

מורן גאסי
גסה. ילדה נאסי

ה נ י ד מ ב
שר חלב, ושחפת ב

מק חבילות המקבלים אותם׳ מלבד
 השחור השוק וצרכני לים מעבר רוביהם
 נשארו הקילו) לירות 2.500( בכללו

בשר. בלי השבוע הישראלים
וה האספקה שר את זעזע לא הדבר
להק עוד בדעתו יש כי שהודיע קיצוב׳

ה נזדעזעו לא וכמוהו המנות, את טין
 בשר של גדולה כמות שפסלו רבנים,

 הוכחות״ ״העדר בגלל מפולין שהגיעה
כשר. הוא הבשר כי

ברו־־החול•□ מרד
 מאמצים עשתה הבריאות מחלקת

 למקצוע צעירות למשוך כדי נואשים
 מעטות ).654 הזה״ (״העולם האחות

 לגור מהן הדורש למקצוע התלהבו מאד
ולח זוהמה לשטוף בפנימית׳ שנים
משכ אחר נימוק היה אך פצעים. בוש

 עזר נימוק (אותו מגיוס שיחרור : נע
 בלתי־אהוד למקצוע מועמדות לגייס גם

ההוראה). :שני

ל״גרעון״ ואשר
סי יש השבוע של

 את שנקבל כויים
 סוף עד המנה פחת

 שע• באופן החודש׳
 תקבלני הבית קרות
 בסוף כפולה מנה
שבע בכדי וזה יוני,
 ל״ימים נתגעגע תיד

אלה״. טובים

במ הרוב את מייצגים אינם הרבנים
 כי הקובעים, הם בשר בעניני אך דינה,

ייע ומה לאכלו. לכולנו, לנו כדאי לא
 לפולין בחזרה יישלח האם י בבשר שה
בק יימכר שמא או

 כבר (קיים פריסין
זול? במחיר תקדים)

רו .־:וא הכל. את וקילקל הצבא בא
 : התוצאה האחיות. את גם לגייס צה

 נדחו, חשובים ניתוחים נסגרו, מחלקות
בסכנה. הועמדו בני־אדם חיי

 האחרון בזמן
 מבהיל באופן גדל

 גם החולים. מספר
 קשה העובדים מספר

הסו (שני מאד גדל
 מנות מקבלים גים
 יש נוספות) מזון

 קשר קיים כי סברה,
 אזרחינו : אלה בין

 קשה כה עובדים
 בשר, :נוספת (מנה

 עד מרגרינה) ביצים,
 חולים נהיים שהם

 חמאה, (תרנגולת,
סירות). ביצים,

קיצוג אין לחיידקים
נגוע החלב

שע בשבוע שמענו הכנסת במסעדת
 עתה נוספו כי האספקה משרד מחוגי בר

ל עתה הרשאים קשה, עובדים 22.000
 30.000 על נוסף נוספות מנות קבל

 בהקמת הדבר את מסבירים יש שהיו.
 המעסיקים חדשים, כבדה תעשיה מפעלי
אלף. 20מ־ למעלה

 חוגי מתפארים הכשר לבשר אשר
ה ואחד דתי. נעשה הנוער כי הדתיים

 בנוה של הגדול המספר : סימפטומים
 לשם דתיותן על בשבועה שהצהירו

מגיוס. שחרור
 סריקה בשעת נמצאו כאלה דתיות

בשבת. נוסעות

 נתגלה ״מעריב״ העתון של בזכותו
 דאגה וגרם רבים, שזעזע דבר השבוע
 נתברר הבריאות. ולמשרד החלב למשק

וה לשתיה החלב של אחוז ששים כי
 וכדומה, גבינה חמאה, לעשיית משמש

מוס היו הבדיקות השחפת. בחידקי נגוע
 ייעשה מה : היא עתה והשאלה מכות•

 כדי החלב לתעשית האחראים ידי על
 יש מה יודעים הכל י המצב את לתקן

 כך על ידעו לא האמנם אך לעשות,
? המשקים המחלבות, הרופאים, כה עד

 מיוחד, חלב חוק קיים אחרות בארצות
 חלוקת לפיסטור, ותנאים הוראות המכיל
בו. המסחר ותנאי החלב,

 ל״דברים התלהבות של באטמוספירה
 הקטנים, הדברים חשבון על גדולים״
 אצלנו מוזנחים יום יום לחיי השייכים

 מחשבה הרבה לכל. הנוגעים פרטים
 איש ואין המוות, לעונש ניתנו וויכוח

 ויותר בולט פחות לתיקון לב אל שם
מ על יגן אשר הפיסטור, חוק :כללי
הגבינה. ואוכלי החלב שותי אלפי אות

 : למגויסות מצדו מציע עצמו הצבא
לא לבית־ספר שנים לשלוש תתגייסנה

 אחת שנה אחר־כך ותשרתנה חיות,
 שהמגויסות כמובן צבאי. בבית־חולים

 רפור־ (ראה זה לרעיון מתלהבות אינן
זה). בגליון טג׳ה

 שלנו החולים יצטרכו האם י ובכן
 שכמה כדי בעצמם, סיריהם את לשטוף
 האמנות את תלמדנה צעירות עשרות

 בצעד והליכה הצדעה של החשובה
? אחיד

ובסיכודואיה סיגריות
 פתאום מצאו השבוע, אחה, יום

 עלה סיגריות חפיסת מחיר כי הישראלים
פרו וחמש וארבעים ארבעים בשלשים,

 האוצר כי ידוע !). 25״/״ (בממוצע טה
 מהבלו הכנסותיו את להגדיל החליט

 הישירים). המסים מהעלאת להמנע (כדי
 כלל הזאת. הנעימה האפתעה באה ואז

 תמיד כדאי :הוא מסים גובי בין ידוע
 בו, חשים שאין עקיף, מס לגבות
וב עריצים. דרך זה ישיר. מם מאשר

 מתוספת ההכנסה עולה דבר של סופו
ההכנסה. ממם מההפחתה הבלו

 מזה כי לחלוטין שכחה הממשלה
 להורדת מלחמה בארצנו נערכת שנה

 פרוטות שתי המעלה חנוני המחירים.
 קנס או למאסר צפוי לחם ככר על

 האספקה, שר הדגיש פעם ולא גבוה,
המחי להורדת פסיכולוגי ערך גם יש

ביותר. הקטנה ההורדה ותהא רים
 הפסיכולוגיה את הרגו אלה סיגריות

יוסף. ד״ר של

ברוטות 64 - עבודה □1׳
 הצליחו יוסף דב של הפיקוח פקידי
עצמם. של... העבודה שכר את להוריד

662 מס' הזה*, ״העולם6


