
 או סטודנטית סטודנט, סוחר, שום הזדהה לא השבוע
 מטעמים הבוחר אלמוני בית, עקרת לא גם של,דף. מכונאי

 הופיע, במקומם קיבוצניק. סתם או באלמוניות מסויימים
 הראשונה), בתמונה עיגול נג׳י(ראה סלאח ראשון, כמזדהה

 נוסע מדוע עוגות. מוסר מקצועו לפי הירייה, מעברת תושב
 רצון שבעים ,אגד״ שנהגי כשם מאד. פשוט ? ב״אגד״ נג׳י

 אותו, המסיעים מנהגי,אגד״ רצון שבע הוא כך מעונותיו,
בחיפה. משפחתי לביקור פעם, מדי

 ירושלים איש פלאי, אברהם רב־טוראי היה השני המזדהה
 הישיר לולא לבסיסו לחזור ואחר ובמעט מחופשתו שחזר

 במקרה שחשוב ומה נוחה, כנסיעה אותו שהביא של,אגד״
חפצו. למחוז מאד, מהירה במיוחד, זה

נאג׳י סלאח מזדהה

14.30 ,14.2.55 שני, יום
 ומחיפה לחיפה מתל־אביב הישיר בקו יום מדי הנוסעים מאלפי אחד אתה,
 לזכות כן גם תוכל ומהירות נוחיות בדייקנות, אגד מקיים אותו לתל־אביב,

 במערכת עצמו ויזהה שיבוא שלמעלה בתמונות הראשון לנוסע הזיהוי. בפרסי
 במזומן. ל״י 15 של פרם יוענק ,8 גליקסון רחוב תל־אביב, הזח, העולם

במזומן. ל״י עשר של בפרס יזכה במזדהים השני

במזהית. להשתתף יכולים אינם הזה והעולם אגד עובדי
זי^׳

במרחב
לבנון

במדבר קור,{ קוד
 הלבנוני בית־הבנחרים נסער שעבר בקיץ

 המצרי שר־ההדרכה בין עז וויכוח בעקבות
 סעיד הלבנוני המדינאי לבין סאלם סלאח
 אחד מספר *הבעיה : סאלם טען דין. טאקי

 הסואץ״. פינוי בעיית היא הערבי העולם של
ב הראשונה הבעיה ״לא, :דין טאקי השיב
פלשתינה״. בעיית היא מעלה

 ונסערה הלבנונית הקהל דעת שבה החודש
 בשבועון דין טאקי שפירסם מאמר, בעקבות

פר : המאמר נושאי ערבוויק, האנגלי־לבנוני
 על חריפה והתקפה עיראק־תורכיה ברית שת
 נוסתאני אמיל הלבנוני, בית־הנבחרים ציר

 אפשרות ראה אשר ),901 ,904 הזה (העולם
 הישראלים ימלאו באם ישראל, עם לשלום

או״ם. החלטות כל אחרי
 מעל נסיר ״אם : השאר בין דין טאק• כתב

 ההכרזות מעטה את בוסתאני של מאמריו
 של מדוייק העתק שהם נמצא הפטריוטיות,

 את מביעים אנו כאשר תל־אביב... שידורי
מת אנו פלשתינה' בעית את ל-פתור רצוננו
 יבטיחו אשר ערובות, להשגת רק כוונים
ישראליים״. תוקפנות מעשי מפני אותנו

חוז אנו ״כאשר אחרונה. הזדמנות
 ישיר, לשלום ההצעות כל את ודוחים רים
 פועלים אנו אין ישראל, עם בלתי־ישיר, או

 נובעות פעולותינו כל הורסני. כעם מתוך
 אוייב — במרחב גדול אוייב של ממציאותו

 שואף וטכניקה, בעוצמה עלינו עולה אשר
 כך, משום האדמה. מעל־פני אותנו למחות

ערבו לנו תיתן לא אשר צבאית, ברית כל
כו את בהגבירה ישראל נגד בטחוניות יות
 חסרת־משמעות, רק לא תהיה הצבאי חנו

 ההזדמנות את נחמיץ אם מזיקה. אף אלא
 אשר קבצנים, לדרגת נרד להתמקח, האחרונה
לעולם״. להם ניתן אינו מבוקשם

 טאקי עבר בוסתאני, על ההתקפה בעקבות
 ברית על יותר עוד חריפה להתקפה דין

ויש ״תורכיה : הוא התריע תירכיה־עיראק.
 כלכלית. מבח־נה זו את זו משלימות ראל

התור האו״ם. במועצות בנות־ברית היו הן
 ישראל״ ״תוצרת של התוויות את החליפו כים

תור ״תוצרת הכתובת את שנשאו בתוויות
לשוו ישראליים מוצרים להבריח כדי כיה״,

 תורכיה, כי לשכוח לנו אל מדינות־ערב. ,ק
 סיפחה קולוניאלית, מעצמה בעבר שהיתר,
 הצפונית. סוריה של חלקים 1936 בשנת
 בחלב תורכיים סוכנים פועלים כיום אפילו

 שמועות מפיצים אחרות, סוריות ובערים
 ברית כי הייתכן לסוריה• יחזרו התורכים כי

 למפנה לגרום עשויה תורכיה עם צבאית
?״ זה במצב
 את דין טאקי סקר זו שאלה על להשיב כדי

 סעיד נורי את שדחפו האפשריים, הנימוקים
:הנימוקים התורכים. עם לברית

 הפחדנים המדינאים מן נורי של יאושו •
ערב. ארצות של וצרי־האיפק

 בהשראת תורכיה עם ברית כי #*בטחונו
ה למיגור היחידה הדיר היא האמריקאים

כולו. ובמרחב בעיראק הבריטית השפעה
 כוונותיו רעה. דרך טובות, בוונות

 כמצויינות. דין לטאקי נראו נורי־סעיד של
 מצאה לא הכוונות של הגשמתן דרך אולם

 :לחלוטין שונה דרך הציע הוא בעיניו. חן
דיפ בצעד לנקוט אמריקה את להמריץ ״יש

 ״סוריה של לאיחודה יביא אשר גדול, לומטי
ה האימפריאליזם עקבות את ימחה רבתי״,
 פשעי על יכפר במרחב, והבריטי תורכי

 היטב יודעים אנו בפלשתינה. האמריקאים
 על להשתלט שואפת אינה ארצות־הברית כי

במרחב״. שונים שטחים
 סערה. חוללו דין טאקי של אזהרותיו

 קול נשאר קולו כי התברר השבוע אולם
 בהכנותיה המשיכה עיראק :במדבר קורא

 כן על יתר תורכיה. עם הברית לכריתת
קיב העיראקי בית־הנבחרים של וועדודהחוץ

השק לרוח התאימו אשר החלטות, שורת לה
בוסתאני. של פותיו

מד־ר׳׳קו פרשת
הלבנו הדלק צרכני היו האחרונות בשנים

 כשבכיסם המתהלכים לבני־אדם דומים ניים
 לפרוט יכולים ואינם לידות מיליון של שטר
 ספליי! חברת של הגדול צינור־הנפט :אותו
 בצידון. הסתיים לבנון, של רוחבה לכל עבר

 הזהב מן נהנו ולא כמעט הלבנונים אולם
השחור.

 שטר־המיליון־ כי דומה היה שעבר בחודש
מדרק״ו, חברת להיפרט. סוף סוף עתיד,

 בית־ בצידון הקימה ספליי!, של אחות חברה
 חביות 9000 של תפוקה בעל משוכלל, זיקוק
ליום. נפט מוצרי

 :רציני עיכוב חל האחרון ברגע אולם
 את קנתה היא כי טענה מדרק״ו חברת
 דולר 17,5 של במחיר מטפליי! הגולמי הנפט

 לצרכן מוצריה את למכור החליטה לטונה,
ממש לטונה. לבנוניות לירות 127ב־ הלבנוני

 לצרכן, בלתי־רגילה דאגה גילתה הלבנון לת
 הציעה הגבוה, המחיר את לאשר סירבה
 נציג לטונה. לבנוניות לירות 170 של מחיר

 ביר.־ את סגר נעלב, לאנהם וויליאם מדרק״ו
הפועלים. כל את פיטר החדש הזיקוק

 השאיר לא לאנהם אולס פוליטי. לחץ
 מטוסו המריא בטרם עוד ריק. חלל מאחוריו

 אחר נציג חידש בבירות, משדה־התעופה
 אבו־ חביב השועלי עורך־הדין החברה, של

ממשלת־הלבנון. עם המשא־ומתן את שחלה,

 תמיכה הלבנונית הממשלה קיבלה הפעם
 לבנון נציג מאלק, שארל :בלתי־צפוי מצד

 וועדת של סודי דו״ח לביירות העביר באו״ם,
 קארטל־ על האמריקאי הסנאט של משנה
הסטטיס הפרטים אחד הבינלאומי. הנפט
 הנפט את קנתה מדרק״ו :הדו״ח של טיים

 בלבד, לטונה דולר 10ב־ מטפליי! הגולמי
טענה. שהיא כפי דולר, 17,5ב־ לא

 איפוא נתפסה האמריקאית הזיקוק חברת
 בבושת- לאחור נרתעה לא היא אולם בשקר,
 בלתי- בן־ברית מצאה היא גם כי פנים.
 אר־ של מיופה־הכוח מאייר, ארמן :צפוי

 פוליטי לחץ הפעיל בביירות צות־הברית
ממשלת־הלבנון. על כבד

 החודש בראשית שלו. את עשה הלחץ
 היא כי למדרק״ו הלבנון ממשלת הודיעה
להפ ממנה ביקשה תנאיה, כל את מקבלת

האפשרי. בהקדם בתי־הזיקוק את עיל

 לפתוח מיהרה לא המנצחת החברה אולם
 להמתיק עליה היה תחילה מפעליה. את
 הצרכן את להרגיל המרה, הגלולה את

 מוצרי־ לקנות עליו שיהיה לעובדה, הלבנוני
שעבר בשבוע :מופקעים במחירים נפט

 לעתו- לירות אלפי מדרק״ו חברת הזרימה
 מאמרים לפרסם אותה עוררה הלבנונית, נות

בשבחה.

החי
גרב־כם סיעת

 לכבס המשק חברי חדלו באיילת־השחר,
 התחילו המלוכלכים, ולבניהם גרביהם את

 שנתגלה לאחר ובמטעים, בשדות אותם לפזר
 חזירי־ את מבריח מהם הנודף ריח־הזיעה כי

ביבול. שמחבלים הבר,

■דוק לא
 שהדביק לאחר קוקו, אליהו נעצר בחיפה,

 קופסות גבי על בשר שימורי של תוייות
 לבתי־מסחר נכנם ירוקה, אפונה שימורי של

אמיתי. בשר של ד,קופסות את החליף שונים,

ד0בו אכלו אבות
 רכב אשר צעיר המשטרה עצרה בחולון

 במאוחר גילתה חסרות־רשיון, אופניים על
ה העירייה, פקיד הוא הצעיר של אביו כי

לאופניים. רשיונות הוצאת על ממונה

חודבן־הבית
 את להזמין חורבן שלום יצא עכו, במעברת

 לזווע- נוכח החדש, צריפונו לחנוכת שכניו
 על־ידי ממקומו נעקר הצריפון כי בשובו, תו,

העזה. הסופה

איש■ מוסת
מר טירוף האנס ד״ר פתח בתל־אביב,

משוכללת. פסיכיאטרית פאה

שרשרת תגובת
נת במונית, ישעיהו נסים נסע בתל־אביב,

מכ את קרע המושב, מתוך שבלט בקפיץ קל
המכ דמי את לשלם הנהג מן דרש נסיו,

 מתוך הושלך מהלומת־אגרוף, ספג נסיים,
נק חולצתו גם כי מכן לאחר גילה המונית,

רעה.

תוציאו חדש מפגי וישן
 תעלת לתוך אמודאים צללו צרפת, בפאריס,

 יקרים, תכשיטים לחפש כדי סאן־מארטין,
 את מצאו לא גנבים, על־ידי לשם שהוטלו

של כדי־חרם שני במקומם גילו התכשיטים,
שנה. 500 בני מים


