
זאהדי והגנרל השאח
וקומוניסט משעמם זק!/

במרחב
סעודיה

חד ש ד מ ח ש מ אחרון ח
 סוק־ לאריסטוטלס מאד רע חודש זה היה
 התנפץ שכוחו בשעה בה אונאסיס. ראטס

 באוקינום פרו של הזעיר המלחמתי הצי מול
 בחוף גם צרותיו גדלו בעולם), (ראה השקט

 ערבית, בארץ כי למד מזלו לרוע סוף. ים
אחרון. ד,■משחד משחד

 זו תורה היתד, לא חדשים כמה לפני
 : במצב־ביש נתון היה אז ל״ארי״. ידועה

 נהדר צי בניית להסתיים עמדה עתה זה
 והנה גרמניה, במספנות שלו אניות־נפט של

 הנפט שווקי זה׳ בשטח הפרוספריטי נעלם
 מיד למצוא צורך היה והלכו. התדלדלו

 מבטו את שלח ״ארי״ ובטוח. גדול שוק
 היד, באה המבט אחרי סעוד. של לארצו

מטבעות־זהב. מלאה היתד, והיד
 נודע לפתע דודאר. ומיליון מבט

 חוזה על חתם אונאסיס כי הנדהם לעולם
 אלף 500 של בנפח אניות להעביר הסכים לפיו
בעו ביותר הגדולה אנית־הנפט ביניהן טון,
סעוד של מקושקש הירוק דדגל תחת לם,
 ענקי חלק להעביר בלעדית זכות תמורת יה,
 חלק ללקוחותיו. הסעודית תפוקת־הנפט של
למונופולין. בהדרגה יגיע זה

 של רוחם מצב את נכון חישב אונאסיס
הפת הזהב מטר אשר הסעודיים׳ השייכים

 על אותם העביר חברות־הנפט של אומי
 מדוע הנפט, מהפקת שהרוויחו אחרי דעתם.

 עצמם. את שאלו ? מהעברתו גם ירוויחו לא
 בצירוף — התשובה את להם נתן אונאסיס

 שר־המסחר ריזא, לעלי דולר אלף 350
 וכמה לשר־האוצר, דולאר אלף 280 הסעודי,

דולאר. מיליון על שעלו דומים׳ תשלומים
 את נכון כה חישב לא אונאסיס אולם

האמריקאית, הנפט חברת :האויב הגבת
 מעבירי־נפט ודומיהן. הבריטיות החברות
 אונאסיס בגלל להפסיד עמדו בלבד בריטיים

 :מדי יותר זה היה לשנה. לי״ש מיליון 20
 מוטב כי בביודהנבחרים הודיע אידן אנתוני

 לפני פעמיים לחשוב הסעודית לממשלה
ההסכם. את לבצע שתגש

 לא בלבד שהאיום יתכן נעלמה. הדיו
 פורסם ההסכם כי סעוד. המלך את מזיז היה

קדו מלכותית והכרזה מלכותית, כהכרזה
 בכנסיה האפיפיור הכרזת כמו בסעודיה שה

 יותר. חזק משהו דרוש היה הקאתולית.
 יהלום שדרוש כשם כי הבינו חברות־הנפט

לש כדי יווני דרוש כך יהלום, לחתוך כדי
 של בדמותו נמצא כזה יווני היווני. את בור

קאטאפודיס. ספירידון הסרסור
ב בשבועה, בהצהרה קאטאפודיס הודיע

הת אונאסים :בניצה הבריטית קונסוליה
 את אולם דולאר, מיליון לו גם לשלם חייב

 שנעלמה מיוחדת בדיו חתם ההתחייבות
 זו להודעה היתה. לא כאילו שעה אחרי
 כל את שהוכיחו תעודות השני היווני צירף

הסעודיים. עסקי־השוחד
 הודיע הוא סעוד. למלך גם הספיק זה

ההסכם. של העיקריים הסעיפים את שישנה

 הנפט חברת ערינזקו, בין לבחור עליו כשהיה
האמרי את העדיף ואונאסים׳ האמריקאית,

 נחון היה אונאסיס ״ארי״ ואילו קאים•
 יחסיו את סופית קילקל הוא : במצב־ביש

 ברצו.ם אשר בעולם, הברות־הנפט כל עם
שלו. האדיר צי־הנפט של גורלו תלוי הטוב

איראן
ס גירושין ״ ט די בו

 לפני מאושרת היתה לא ראנג׳יבארי איראן
או השיאה ,16 בת בהיותה שנים, שלוש

 קזימזאדה לד״ר כורחה בעל אמה תה
 באי־ אשר טאבריז, בעיר שישב ,3771 בן

 אדם היה הבעל הצפונית־מערבית. ראן
למע עד שקוע עצמו׳ בתוך מסוגר קשוח,

 הצעירה־ איראן הרפואית. בעבודתו ראש לה
מ בכל ממנו להגרש השתוקקה תוססת

חיר.
 ריזה :להתגרש ביכולתה היה להלכה

באי השלטת שושלת־פהלווי, מיסד שאח,
 שהתיר חוק 1935 בשנת עוד חוקק ראן,
 הוא אולם ■מבעלה•. גט לדרוש אשד, לכל
 לג״ מיוחדים בת־דין להקים הספיק לא

 להתערב סירבו הפליליים ובתי־הדין רושין,
תק לאשתו. בעל בין שפרץ סיכסוך בכל
חירו את להשיג הצעירה האשד, של וותה
ביותר. קלושה היתד, חוקית בדרך תה

 אשר את אולם מתאימה. הזדמנות
 עוד הפוליטיקה. עשתה הצדק, עשר, לא

 לטהראן׳ המשפחה עברה כאשר שנה, לפני
 למדי, משכילה אשד, תה שה לאיראן, נודע

הקו מודה במפלגת ל פע חבר בעלה כי
 פעילותו אחרי לעקוב החלד, ד,•א מוניסטית.
 חיכתה מפורט, יומן ניהלה הפוליטית,
השנוא. הרופא מן להיפטר להזדמנות

 :מספר שבועות לפני באה ההזדמנות
ובמ הביתה, הבעל חזר לא הימים באחד

 באשמת נעצר הוא כ־ לאיראן נודע הרה
 הבל־ טודה מפלגת של באסיפה השתתפות

כלו חגיגת של במסווה שנערכה ־חוקית, ת
 של לארמונו מיהרה היססה, לא היא לות.

 טיימור גנראל טהראן, של הצבאי המושל
 הקומוניסטים של 1 מספר האויב בחתיאר,

 רב בעניין הקשיב המושל האיזראניים.
ש ביומן עיין בעלה, פעילות על לסיפוריה

 האי,פור־ על רב־ערך פרס לה נתן לו, מסרה
להת רשות קיבלה איראן :השופעת מציד,
באמ לרצונו, בניגוד העצור, מבעלה גרש

בא־כוח. צעות
 אולם בחירותה. מאושרת היתד. איראן

 : כפליים כפל מאושר היה בחתיאר גנראל
 להדברת חדש אמצעי כולה בפרשה ראה הוא

 הוראה יום באותו עוד העביר הקומוניזם,
 :האירניים המשפט בתי לכל מפורשת

 במפלגת חבר בעלה כי שתוכיח אשד, ״כל
לר בניגוד ממנו׳ להתגרש רשאית טח־וז

צונו.״
 כמר, : פרי־בכורים ההוראה נשאה השבוע

 לשלטונות הודיעו איראניות נשים עשרות
ה בעליהן. של הקומוניסטית הפעילות על

 לפרוש ברירה בפני הועמדו נעצרו, בעלים
 למחנות להישלח או פוליטית, פעילות מכל

 הגירושין טכסי הפרסי. המפרץ באיי מעצר
נוכחותם. ללא נערכו

 טודה אישי כי נודע זה עם יחד אולם
 ל־ בחתיאר של ההוראה את להפעיל ניסו

נ ביקרו מקרים בכמה כי התברר : טובתם
העצו בעליהן את המפלגה חברי של שים
 מהם, להתגרש רוצות הן כי בתואנה רים

 מסמכים ביקור כל בשעת להם הגניבו
וצרכי־אוכל. שונים

 הבטל רשאי הדתי המוסלמי החוק לפי •
 אינה האשה אך עת, בכל אשתו את לגרש

גירושין. לדרוש רשאית

החי
ה ב ר סי ק עו מ ת־ ב

החברים אחד הסביר נחשולים, בקיבוץ
 במירוץ־ 15,־ד במקום רק הגיע מרוע

 העמסתי נפל. שלי החברים ״אחד : התבור
 לא כן על לרוץ. והמשכתי הגב על אותו

ראשון.״ הגעתי
ה טי ס סוג
 להוציא וועדודז־,חברים פקדה בגבעת־רחל,
החד הלבנים הארונות את מחדרי־ד,חברים

שטע לאחר לאחרונה, לשם שהוכנסו שים,
 שלהם החדרים כי המשק מאנשי רבים נו

 לרעה משפיעים לחדרי־חולים, עתה דומים
בריאותם. על

ת ר ד ה ף ו רו וקן *ג
 אברהם ניסה המרכזית, בתחנה בתל־אביב,

 טען תור, בלי לאוטובוס לד,כנס רג־י ג
 מצד בהתנגדות נתקל שמונים, בן הוא כי

 שניים הפיל עליהם׳ הח:פל בתור, העומדים
ל רק נרגע אגרוף, במהלומת ארצה מהם
שוטרים. שלושה בו שאחזו אחר

התחתון הגזע
האנתרו האגודה בחרה צרפת, בפאריס,

 המצטיין אייק׳ ואן פיטר בשחקן פולוגית
מוש כסמל כחולות, ועיניים בלונדי בשיער

 כי במאוחר נוכחה ד,נורדי, הגזע של לם
 שערו אר. צובע שיער, שחור הינו ואן־אייק

במי־חמצן.
5? 0ט 0 £

 הצרפתית, המשוונית אפריקה בבראזאוויל,
 אשתו כי באקורו שבט מבני אחד גילה

בד הדודן את רצח דודנו, עם בו בוגדת
אותו. ואכל אותו צלה סכין, קירות
קורא: טור

קורת־ כהן יוסף הנגר ניסר בירושלים,
 ספר בתוכה מצא כאשר הופתע ישנה, עץ

בכריכת מכורך ביד, כתוב קטן, קוראן
עור.

אישי גשק
 הנדריק הטוראי הובא בלגיה, באנטוורפן,

חוד 13ל־ נדון צבאי, בית־דין לפני וורד,יין
 המחנה מן תותח שגנב לאחר מאסר, ש

לסוחר־גרוטות. למכרו ניסה שלו, הצבאי
מעשית הדרכה
ה מנכבדי 40 בקנסו שוודיה, ביאקסיו,

 אסור, במקום מכוניותיהם החניית על עיר
 על דנו בו מאולם־קולנוע, שיצאו לאחר

תקנות־ר,תנועה. חמרת :
בן מו אן כ פ א־ ר ק־ ר

 שפט סוכנוודהפירסום התאמצה בתל־אביב,
 בבתי־הקולנוע לעשן האיסור בין לפשר
המו חברות־ד,סיגריות של המודעות לבין

 לבסוף מצאה בהפסקות, הבד על עות ם
 אפילו כאן לעשן ״אסור :מקורית מזיגה
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