
״בגידודיאלטה״. של זו הנחה ברכי על
 לאיש ברור עוד היה לא יאלטה בימי

 זה. בדור תומצא בכלל פצצת־אטום אם
 או פחות היו הצדדים של כוחות־היבשה

 של אוירה יצר מאזן־הכוחות שוים. יותר
לאמרי נתנה שהפצצה ברגע אולם פשרה.
 הפכה שנים, כמה למשך עצום יתרון קאים

 אך ,מוכתבת לנוקשה, הסובייטית העמדה
■ החדש. אי־הבטחון על־ידי ורק

 הוא מטרתו' שכל יאלטה, דו״ח פירסום
 הדמוקראטי האמריקאי הנשיא אר. להשמיץ

 הוכיח בישראל, השבוע ביקרה אלמנתו אשר
 כעבור להבין מאד קשה :אחד כלל רק

 שפעלו מדינאים, של רוחם את שנים עשר
מזמן. שהתבטלו הנחות סמך על

בריטניה
ל חיוך סו פ

 הבריטית השגרירות היתר. שעבר בשבוע
 מרכז עתונאים. מוקפת בלגיה, בבריסל,

 תואר, יפה קומה, גבה גבר היה ההתעניינות
 בחיוך הרביעי המעמד נציגי פני את בל שק

 מי טאונסנד, פיטר קפטיין :הגבר זוהר.
 בריטניה מלכת של גיסה להיות שעלול
).909 הזה (העולם

 ידי על טאונסנד על שהומטרו השאלות,
 התרכזו, והאירופית, הבריטית העתונות נציגי

 הנסיכה עם יחסיו לבעיית .מסביב כמובן,
 היו הקפטיין של תשובותיו אולם מרגרט.

 אינפורמציה כל לי ״אין :ביותר מעורפלות
 רשמית הודעה לפרסם הנסיכה כוונת על
 לדבר מוכן איני זאת מלבד אירוסינו... על
 המכריע הגורם ואינני היות זה, נושא על

הנוכחי״. במצב
ן מו ה ע. ה רי  החייכני שטאונסנד בשעה ה

 העתונות, נציגי על־ידי וערב שתי נחקר
 : מבריסל רב במרחק גם דומה חיוך זהר
 שולחנו על שסעדה מרגרט, של פניה על
לונדון. עיריית ראש של

 לפעולת מסווה כנראה, היתה, הסעודה
 הפנסיה של יחסה את לברר במטרה גישוש

 טאונסנד, עם מרגרט נישואי אל האנגליקנית
 פרשת את היטב זכרה מרגרט *. גרוש שהינו
 לוותר שנאלץ ווינדזור, דוכס דויד דודה,

 גרושה. עם נישואיו עקב כם־המלכות על
 עם ממושכת בשיחה היא שקעה כן על

 ארכיבישוף שר פ ד״ר הכנסיה, של ראשה
סעודה. באותה לצידה שישב קנטרברי,

 תוכן את לגלות הצליח לא הנאספים מן איש
 גילה לא הארכיבישוף כי ברור אולם השיחה.

 : המסורתית העמדה מן לסטות נכונות כל
 החיוך רקע על ביותר בלטו הנזעמים פניו

 מרגרט על איים שהוא לוודאי קרוב הנסיבתי.
הקהל. דעת את עליה לקומם הבטיח בנידוי,

 את להגשים הארכיבישוף של תקוותו אך
 כאשר :בערב בו עוד פגה האחרון איומו
 על נתקבלה מבית־העירייה, הנסיכה יצאה

 קראו לכבודה, שהריעו בני־לונדון, אלפי ידי
 שהכריזו הערב, בעתוני נפנפו עידוד, קריאות

 לטאונסנד. להינשא כוונתה על ענק בכותרות
 הודח מאז נשתנה משהו כי ברור היה

 הפשוט־ האנגלי היה הפעם מווינדזור. הדוכס
נסיכתו• מאחורי לעמוד מוכן האפור

ארצות־הברית
ה ר בו ק ה ת־ מנו א

 עיניו, את עצם )70( הזקן קוקראן אד
 שהוזעק הרופא הכר. על צנח השב וראשו
מת.״ ״הוא :הכריז אליו, גחן למקום
 קרוטרסוויל, תושבי אד, של משפחתו בני
ל יכלו לא ארצות־הברית, מיסורי, מדינת
 ולהכין להתאבל רק יכלו הם מתים. החיות

 התעוררו כאן אולם לקבורה. הגופה את
 היתד, לא בקרוטרסוויל : בלתי־צפויים קושיים

 כולה המשפחה ובידי עירונית, חברת־קבורה
במזומנים. דולאר חמישה רק נמצאו

 העיר של הפרסי הקברן אריקסון, סטיב
 :קטן כה סכום על לשמוע אפילו רצה לא

 אולם דולאר.״ 300 תמורת רק אותו ״אקבור
 בתחנונים, קוקראן משפחת פתחה כאשר

 לכאן. אותו ״הביאו : במקצת הקברן התרכך
 שתאספו עד הקירור במרתף אותו אשים

הכסף.״ את
 שעבר בשבוע .1917 בשנת היה הדבר
 לאסוף סוף, סוף קוקראן משפחת הצליחה

 לדרכו. יצא ההלוויה ומסע הדולרים 300 את
 לקוחו את )75 (עכשיו אריקסון הספיד
להישגי נצחי סמל יהיה ״הוא :הוותיק
 היה 108 בן המודרנית... הקבורה אמנות

בהיקברו.״

 נהניה על אוסרת האנגליקנית הכנסיה *
הב ולבית־הנזלכות — גרושות עם להתחתן

נהנים. של מעמו יש ריטי

במרחב
תורכיה

ס 0ימ* מרי
 סוכר כחובבי ומתמיד מאז נודעו התורכים

תור של הדשנה אדמתה למיניהם. וממתקים
 סוכר סלק של גדולות כמויות הצמיחה כיה
 נועדו לייצוא, במיעוטם ששימשו סוכר, וקני

התו של המתיקה תאוות את לספק ברובם
שבים.

 של סיבלם החודש גדל כך משום דווקא
ה נעלם כאשר ואיסטנבול, איזמיר תושבי

 תורים ביותר. מסתורי באורח השוק מן סוכר
 אשר המועטות, החנויות ליד נוצרו ארוכים
לנ ק״ג (חצי זעומות במנות סוכר חילקו
פש).

 משכנע תירוץ היה התורכיים לשלטונות
 לוב־ : בסוכר המחסור פשר להסברת למדי

העוב־ את השחור השוק אנשי ניצלו ריהם,

דינה האמירה
שעה חצי לה נתן הוא

 התחילו לא עדיין לסוכר בתי־החרושת כי דה
שמו להפיץ מיהרו הם ד,סלק. יבול בעיבוד

 חוללו בכלל, סוכר יהיה לא השנה כי עה
כמו לאגור שמיהרו הבית, עקרות בין בהלה

ת יות לו שים של גדו  אחר המתוקים, הגבי
במחי אותו מכרו שבידם, המלאי את הוציאו

אסטרונומיים. רים
ב האופוזיציה ? חמאה או תותחים

ב להיאחז מיהרה התורכי הנבחרים בית
 שלא הממשלה, את האשימה הסוכר, בעיית

 בחוסר בתי־החרושח, פעולת את החישה
 ערי על שבאו המרים הימים תיאור יעילות.
 בעתונות הראשיות הכותרות את תפס תורכיה

בינ מאורעות לקרן־זוזית דחה המקומית,
התור השלטונות במעלה. ראשונים לאומיים

לפעול. מוכרחים הם כי הבינו כיים
 ספסרים של במעצרם הסתכמה הפעולה

 הובאו שהשחיר הלבן הסוכר סוחרי אחדים.
 פחות לא אסטרונומיים בסכומים נקנסו לדין,

 אולם הסוכר, את מכרו בהם המחירים, מן
הבעיה. את פתרו לא המעצרים

 השוק מן נעלמו שלא המצרכים אחד
 ירד הלחם ככרות טיב אולם הלחם. היה

ראו בלתי חומרים הכילו מהן ורבות פלאים,
 וסיכות. מסמרים אבנים, כגון לאכילה, יים

ל שסירבה חברתו, על תורכי סטודנט איים
 אלך אתי, תצאי לא ״אם : לקולנוע אתו לכת

לחם.״ קילו ואוכל
 אי־ הסתתרה ההלצות כל מאחורי אולם

המשכי תורכיה בני בולטת. שביעות־רצון
ההוצ :המחסור סיבת את היטב ידעו לים
התורכי הצבא חימוש של הקדחתניות אות

העד של הנודע הפרוסי הכלל לפי שנעשו
מו היו לא התורכים חמאה. על תותחים פת

אחר. מצרך כל על או החמאה, על לתתר כנים

ירד!
ם טו מ טי ל ר או סו ירח ל

 מואר היה בקהיר הירדנית בית־הצירות
 מחולות ניגנה התזמורת צבעוניים. באורות

 לאיטם נעו הדר לבושי זוגות אירופיים.
 הכת מראשי כמה הריקודים. רחבת פני על

 הבאר, ליד גצבו במצריים השלטת הצבאית
 כל לעיני הקדוש הקוראן חוקי את הפרו

 וקוניאק. וויסקי של גדולות כמויות בלגמם
 עבד־אל־נאסר גמאל הצבאית, הכת מנהיג

כש מדודים, בצעדים האולם פני על התהלך
 מלכה חוסיין, המסיבה: חתן את מחפש מבטו

ירדן. של )20( הצעיר
לשווא. חוסיין את חיפש אל־נאסר עבד

 היה לא באולם, נמצא לא ירדן שליט כי
 ניצב הוא מדיני: אופי בעלות לשיחות פנוי

 עסק רומנטי, באור־ירח המוארת במרפסת
אל־חמיד. עבד דינה נסיכה של ידה בבקשת

 בלמדם שנתיים, לפני התידדו ודינה חוסיין
 היתד, אז קמברידג׳. באוניברסיטת ספרור.
 :זו אל זה אותם שקרבה נכבדה סיבה

 בפאקולטה היחידים המרחב בני היו שניהם
 האפלולית, במרפסת עתה, אולם לספרות.

 חשש הוא :בעצמו בטוח להיות חוסיין חדל
בדעו שנודעה ),24( ממנו המבוגרת שדינה,

לספ מורה בינתיים הפכה המתקדמות, תיה
 תרצה לא הקהירית, באוניברסיטה אנגלית רות

לו. להינשא
 הרהיב כן פי על אף מוצלח. ניסוח

 באורח הנסיכה יד את ביקש עוז, ירדן מלך
שעה חצי לך נותן ״אני :למדי מקור׳

 אחזור לא מכן לאחר בדעתך. להימלך זמן
 חוזרת בלתי הזדמנות לך יש הצעתי. על

״איפוא בחרי למלכה. להיות !
 הצער. של ביותר המוצלח הניסוח זה היה

הש חוסיין שדברי לוודאי קרוב נישואין.
 את יפת־התואר הנסיכה של מליבה כיחו

 בה עוררו למיניהם, המודרניים הרעיונות
 מצייתת לפיה המרחבית, המסורת זכר את

 שגם אפשר גבר. של פיו ׳מוצא לכל האשד,
 תשובתה במקצת. לה קסם המלכה כתר

תשו שעה. חצי לחכור. ״אינך'צריך :היתד,
חיובית.״ היא בתי

 את ביקש לאולם, הצעיר הזוג נכנס מיד
 מצריים שליט אל־נאסר. עבד של ברכתו
שה קיווה הוא :ברצון הברכה את העניק
 ־התקרבות בדרך נוסף צעד יהיה שידוך

ירדן.—מצריים
קדח הכנות הצדדים שני ניהלו השבוע

 טרם מועדה אשר החתונה, לקראת תניות
חוסיין : נקבע שכבר היחידי הדבר נקבע.
בספרד. ירח־הדבש את יבלו ודינר,

אלגיריר,
ה רי חו ת ה ר ס ח ה

צרפ שוטרים שני חרש. נפרצה הדלת
ה הבית לתוך פרצו אזרחית לבושי תיים
 אלג׳יר, העיר מסימטות באחת אשר קטן,
גו כשהם מספר, דקות כעבור משם יצאו
אי לבוש שחום־פגים, גבר אחריהם ררים

 לא )35( אל־עזיז מוחמר הגבר, רופית.
 לא שוביו כי בטיח היה הוא למעצר. התנגד
דבר. וחצי דבר מפיו יוציאו

 בהערכת טעה אל־עזיז כי התברר במהרה
 שנחקר לאחר המודרניים. החקירה אמצעי

חז מנורות לאור רצופות, שעות 48 משך
צרפ ומודיעין בולשת קציני על־ידי קות,
הח העציר, נשבר לסירוגין, שהתחלפו תיים,

ו — עצמו על לו הידוע כל את לגלות ליט
אחרים. על בעיקר

 הזעיקה אל־עזיז מסר אשר האינפורמציה
ה ומשרד־החוץ הצבא מראשי כמה למקום
הא בוגר הינו שהעציר התברר צרפתי.
 בצבא משרת העיראקית, הצבאית קדמיה
 לאחר סגן־משנה. בדרגת העיראקי הקבע
 ל־ נצטווה לחבלה, מיוחד קורם הוא שסיים
 משם נשלח בקהיר, מיוחד לתפקיד התיצב

ה המסכ״ל בפקודת לאלג׳יריה, לוב דרך
שונות. בפעולות־טרור חלק לקח מצרי,

 החסרה החוליה את איפוא היווה אל־עזיז
ה עם ארצות־ערב את המקשרת בשרשרת

ה ניצלו, הצרפתים אפריקה. בצפון תסיסה
 חריפות מחאות הגישו ההזדמנות, את שבוע,

 השיבו העיראקים ומצריים. עיראק לממשלות
 בחופשה נמצא ״אל־עזיז : מתחמקת תשובה

 הכת למעשיו״. אחראים אנו אין תשלום. ללא
לע ביכרה אל־נאסר עבד גמאל של הצבאית

בשתיקה. הפרשה כל על בור
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 ספר בית
 תיכוני

בביתך!
 בביתך הבגרות לבחינות התכונן
שיטת חלוצי בהדרכת הפנוי, ובזמנך

בישראל. ככתב ההוראה
 בהוראה, נסיון שנות 25ל־ הודות

ולהב כראוי להכשירו ידנו לאל יש
 בבחינות המלאה הצלחתך את טיח

החינוך. מחלקת מטעם הנערכות

לנרשמים, גדולות הנחות
!זה חודש משך

 המקצועי המדריך לקבלת מיד פנה
לקראת המכין

מוקדמות בחינות
□גדות בחינות

הת כל וללא חינם לך יסופק אשר
: אל חיבות.

ן ו כ מ י ה ר ב ע  ה
ה להודאה ל ב ט ה  ו

בירוטזדים
 1259 ד. ת. ,2 יהודה בן רחוב

של ובפיקוחו מיסודו

הבריטי המברך

בא״כח משרדי
 15 רוטשילד שד׳ : תל־אביב

 5 הבנקים רחוב : חיפה
 19 הרצל רחוב :נתניה
.28 כאנוק רחוב :נצרת

 המדריך־ את חינם לי לשלוח נא
לקורס

שמי

כתבתי

32 ע.ז.


