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 אלקלי, וללא סבון ללא
 עדינים. אריגים וכל צמר

 היחידים המפיצים ״נקה״. תוצרת
0 בע״מ נורית חברת ■■■

 העור ־את ומרכך מגן
ונעים מהיר שזוף מעודד
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רשת גלופות קו גלופות

במרחב
הלבנזן

ב\רוש בחירות
כל בחירות הלבנוניים, המדינאים בשביל

 לוחמים של פנים להעמיד הזדמנות בהן ליות
 המדוכא. העם של האינטרסים בעד אמיצים
 ליהנות הזדמנות הן המדוכא, העם בשביל'

קולותיו. על המתחרים של רחבות־לב ממעט
 על להשפיע הרוצה שאדם, מאד מקובל

בל ערכו. את יוכיח בעדו, שיצביעו המונים
 וצניעות הסוואה כל ללא הדבר נעשה בנון

מש מחלק סעודות, עורך המועמד :.מופרזת
 הפומביות באסיפות וממתקים קרים קאות

 מזומנים מעט גם מבטיח. מופיע, הוא כהן
 הכניסה בשעת עצתו את לקבל שמוכן למי

לקלפי.
מב נשתנו, לא השנה, שהתנהלו הבחירות,

 הורגש שהפעם אלא הבחירות. מכל זו, חינה
ה אל : המועמדים של במצבם ניכר שיפור

ה על שנלחמו והסורים הצרפתים אנגלים,
האמרי גם נוספו הקטנה, במדינה השפעה

שלהם. הירקרקים הדולרים ערימות עם קאים,
ש החידושים יתר בין למכירה. דעות ,

 המועמדים, אחד של פרטי מטוס היה הוכנסו,
 יחוג מסויים ביום כי פעם כל להודיע שנהג

 לוקח היה אתו מסויימת. לנקודה מעל באויר
 את להם להראות המקומיים, הנכבדים כל את

ה האהבה את שבטם ולאנשי השמים פלאי
מנהיגיהם. לבין כינו שוררת

 : יקרה כי פילל לא שאיש נוסף, חידוש
 המנהלת סלאם, ב סאע ממשלת מחברי שנים

 להב־ כדי קולות די קיבלו לא הבחירות, את
בל סיבות משתי לקרות היה יכול ״זה חר.

 אל־ציאד בשבועון פיליטוניסט כתב בד,״
הספי (זיוף) על שהממונים ״או :הביירותי

 לחיים מוסר קצת שנכנס או התבלבלו, רה
׳ה שהאפשרות מאחר אולם שלנו. המדיניים

 האפשרות רק נשארת בלתי־אפשרית, שניה
הראשונה.״

קו לאופריטה הבחירות הידמות כל עם
 להשפיע העלולים אנשים לשלטון יעלו מית,

ומ מאז נחשבה הלבנון המרחב. דמות על
דעו והמרחב, המערב בין טבעי לגשר תמיד
 המח־. בשני לב לתשומת לזכות עלולות תיה
נות.

 פרנקים, על־ידי — לקניה ניתנות אלו דעות
ית דולרים. שטרלינג, לירות סוריות, לירות

מ אולם ישראליות. לירות 'שעל־ידי גם כן
 התעניינות כל ישראל הראתה לא מה שום

•י •בסחורה.

מצרים
א נגיב צעד ר

 הרחובות את מילאו רבבות געשה. קהיר ■
 :הקריאה נשמעה מקום מכל בהפגנות־זעם.

ו חזר קהיר רדיו !״ נגיב יא התעלה, ״אל
 ההפיכה, מנהיגי של נלהבים נאומים שידר

 פניות בכוח. האנגלים את למגר שהבטיחו
 על הודעות אימונים, למחנות לצאת לצעירים

 האוירה את מילאו לאזרחים נקק חלוקת
נד הקרב. לפני ההכרעה שעת של במתח

מצ בין הגדול הקרב יפרוץ מעט עוד כי מה
 הבריטיים הכיבוש כוחות לבין החדשה רים

הסואץ. באזור
 פרנסים סיר גנרל הגיש כאשר ניתן האות
אול במצרים, הבריטי הצבא מפקד פסטינג,
ש באיסמעליה המצריים לשלטונות טימטום
 ריד־ אלפרד הטייס את שעות 24 תוך יחזירו

 קעינים שני בחברת לאחרונה שנראה ג׳ן,
 יוחזר לא .״אם המצרי. הבטחון שרות של

נמ בצעדים ״ננקוט הזהיר, אז,״ עד הטייס
רצים.״

 •קהיר השעות. 24 עברו חטוכה. הדרך
הי עם קשר להיכל שאין בהודעה הסתפקה

 אנגלי. צעד לכל בחריפות תשיב החייל, עלם
ו האולטימטום, מועד תום עם  ה־ הטורים זז

 בתמיכת הצנחנים, חיל של יחידות פריטיים.
שריון טנקים ה איסמעיליה׳ את הל!יפו קל, ו

וה המוצא נקודות בכל מחסומי־בקורת קימו
העיר. אל כניסה

 ההמון תביעת אדירה. זעקה הקימו המצרים
״נגיב יא התעלה, ״את  של סיסמתה הפכה !

 יצעד באמת מעט עוד כי נראה מצרים. כל
 הכבוש. האזור את לשחרר העם בראש נגיב

 דרכים ישנן כי ידע הוא צעד. לא נגיב אולם
העיוורת. ההסתערות מן יותר טובות
 צבאיות בהתקפות יפתח אם כי ידע הוא

 להשיג סיכויים אמנם לו יהיו האנגלים נגד
 נגדו מגבש היה כך על־ידי אולם מטרתו. את

 הוא ממנו אשר המערב, כל של אחידה חזית
וחי מצרים בפיתוח עזרה לקבל רוצה עדיין

 את תחילה לנסות העדיף הוא משטרו. זוק
טה בש ללכת החליט המדיניות, בשדה כוחו

ומשול. הפרד של הבדוקה
 הקיימת זו לנצלה. ביקש שנגיב ההפרדה

הטי אופן על ובריטניה ארצות־הברית בין
 האמריקאים והמרחבית. המצרית בבעיה פול
 היא למצרים גישתם כי להכחיש אף ניסו לא

 על לחץ הפעילו הזמן כל וכי ביותר אוהדת
הנוקשה. עמדתם על לוותר האנגלים

המתי הימה כאשר מוושינגטון. שי
ה המיג׳ור סאלח, סאלם הודיע לשיא, חות

 בממשלת התעמולה שר תפקיד את ממלא
 רק בא הבריטי המפקד של חיפזונו כי נגיב,

 לטובת אמריקאית להתערבות להפריע כדי
 ב״ משוכנעת שאמריקה בטוחים ״אנו מצרים.

 הכריז לכך,״ בהתאם תפעל ושהי׳א צידקתנו
ברדיו.

 רוברטסון, בוייאן סיר לקהיר חזר השבוע ׳
 עם שיחות שניהלה הבריטית המשלחת חבר

 את הביא אתו בוושינגטון. מביקור מצרים,
ה של החוץ שרי של האחרונות ההחלטות

חשו ויתורים הודעת : האפשרי תוכנן מערב,
 לכבוד נגיב, של למשטר שי גם שתהיה בה,
להקמתו. הראשון השנה יום
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 ישראלוז לצוות הפרידה במסיבת כאשר,
 כי דעתו את מישהו הביע רפורטנ׳ה), (יאה

 הצוות) אנשי ששת (מבין הרווקים חמשת
 כרין, מ. ישראל הציע נשואים, יחזרו

 מקצועית: הצעה הזר, המטבע על המפקח כגן
 (המטבע) הגוש בנוח עם רק שתתחתנו ״מוטב

הקשה.״
 אכרהמי-לןריניצי, אמר הזדמנות באותה

 ״התיז׳ : שופע־ההומור רמת־גן עירית ראש
 יש פתאום ? בירושלים ההפגנה) (על מים
 קורה זה היה לו מבין הייתי ! מים להם

בזול...״ יותר הרבה זה אצלנו־ — ברמת־גן
הרביעי, ספרו את לאור שהוציא לאחר

ם נכנס ישראל, לחם כך ח  לחיות) (לחיות, מנ
 כקצין־ נתמנה הממשלה, לשרות תלמי
הבטחון. במשרד עתונות

 הסניגור אדר, עתר סגן־אלוף התמרמר
 על שנודע לאחר המחתרת, במשפט הצבאי

ן של בריחתו ו ע מ ר ש כ  הוא ״מילא, : כ
 כבודו. הוא אדם של רצונו — לברוח רוצה
 זה — אלי קודמת הודעה בלי לברוח אבל
יפה.״ לא כבר

 הרופא מבעלה, למעשה שנפרדה אחרי
ביש ירוסלכסקי, אריה המזוקן הצעיר

 ירון: מרים לשעבר מלכת־היופי השבוע רה
 בפאריס.״ אתחתן חדשיים בעוד ״התארסתי.

ותו רומניה יליד יהודי :המאושר המועמד
 ילידת אשתו־לעתיד, עם המדבר צרפת, שב

באידיש. גרמניה,
 ישראל הפגין הבלשניות נטיותיו אה
 כאלונים. המאוחד הקיבוץ במועצת גלילי

 לגהנם יחדלו כי חותרים ״אנו :שאמר שעה
בארץ.״ הקומונה בישובי גיהינומים
 אהובתו, את להרוג שניסה אחרי שנתיים

 רוסו דוד שחור־העיניים הרקדן שוחרר
 את כשעבר לארגנטינה. היגר מבית־הסוהר,

להו חשובה סיבה לו היתד. הארץ גבולות
שהת שיטרית, ככור המשטרה, לשר דות
 השלטונות :ההתערבות סיבת למענו. ערב

 עבירה בגלל היתר־יציאה, לרוסו לתת סירבו
 הפורים בחג רוסו נאסר 1946ב־ :קודמת
 ללא לבוש כשהוא בריטיים, שוטרים ;־ק־ידי
בריטי. מלח במדי רשות

 נמצאו הסוכנות הנהלת חברי שרוב שעה
 יוס־ גיורא ד״ר נראה הישיבות, באולם
 פירות אוכל במזנון, הסוכנות, גזבר פטל,

 — נותן אני ״תמיד :נימוקו פה. בכל
לקחת.״ לעצמי ר,2אר׳ אחת פעם כן על

בתור עומד׳□ והפגרים
 בכנסת, הכללי השיעמום את להפיג כדי
 צפ גכריאל הוותיק, הבוקר סופר הציע

 היו״ר את לצייר : מקורית הצעה רוני,
 יאפשר הדבר פטיש. במקום מים באקדח

 ואולי בסילונים, המפריעים את לשתק לו
הרדומים. הח״כים את לעורר גם

 בעל חרות ח״כ כאדר, יוחנן הזהיר
 חוק בעד תצביעו ״אם :החייכניות העיניים

 מן גויות הגוזל והפאתולוגיה, האנטומיה
 לימוד לצרכי אותן (ומעביר החברא־קדישא

 תתנקם לא קדיש שהחברא היזהרו רפואי,
בידיה.״ כשתפלו בכם

 הפועל ח״כ חוק, אותו על בדיון התלונן,
 ״יש :גניחוכסקי משה אליהו המזרחי

 ימי נגד המטיפים אנשים הרבה כך כל כאן
 הפגרים כי לחשוב היה שאפשר הביניים,
ומ שר־ר,בריאות משרד לפני בתור עומדים
אותם.״ שינתחו בקשים


