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11\  11-7 כעזרת התלהבות: מלא כשהוא :
1׳ להנאה ביום־העצמאות זכה הישיר \ *31 1 
 (2] שצפו מאלה אחד היה הוא - כפולה \ ~
 ט ליי מיד אך בתל־־אביב, הצבאי במצעד \ .

 / לח־ בדי לחיפה להגיע הספיק מכן אחר \
 י כצד וליהנות מחולות־העם כמצעד שם זות \
 שבו הצילום החג. מן כפולה הנאה■ בזאת רה \

 ליום שקדם כשבוע נעשה עצמו את זיהה
חיפה-תל־אביב, כקו בישיר כנסעו העצמאות,

 באופן כמעט לנסוע, בלל בדרך נוהג טקאץ׳ בי
 לגב׳ זה. בקו לשבוע, אחת פעם לפחות קבוע,

 במערבו עצמה את שזיהתה השנייה המזדהה
 עליזד כשם 28 כת שחויחורת ירושלמית

 ישיר באוטובוס השימוש בשבילה - רצבי,
 ירושלמי לצלם בעוזרת יותר: עוד חיוני הוא

 במעט לנסוע עליה בקיבוצים, ילדים המצלם !
 לעמק מגוריה, עיר מירושלים, שבוע כל /

 , חל־ כשלושה עושה היא הדרך את יזרעאל. /
/  \ בעזרת משם תל־אביבה, מירושלים :קים '

^ העמק. לקיבוצי ומשם לחיפה, הישיר  11 בזבוז פירושו אין זה פיצול אולם יי/1
 הנוחים האוטובוסים בשבילה: זמן /

|0 לה מחכים הישיר של והמרווחים /
 ואין להם מחכה היא אין תמיד, /

^ בתורים. זמנה את מפסידה היא *״*״ד**/ י 2.

 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, הזה, העולם
במזומן. ל״י עשר של בפרס יזכה במזדהים השני

במרחב
עיראק

תארתאד מבצע
 והלבנון סוריה ירדן, שישראל, בשעה
 עיכבו, הירדן, מימי חלוקת על התנגחו

 עמלה שלהן, המים תוכנית את זה בגלל
 ההשקאה תוכנית ביצוע על בשקט עיראק

 בלימת :התוכנית במרחב. ביותר הגדולה
 מצפון שייבנה סכר על־ידי החידקל שטפונות

 לאורך השטפונות מימי והפניית לבגדד,
 וואדי שקע לתוך קילומטרים 67 בת תעלה

 קילומטרים 8000 פני על המשתרע תארתאר,
מרובעים.
הק אשר עיראק, ממשלת מסרה החודש

 תוכנית לביצוע דינאר מיליון 155 ציבה
 התקדמות על מאלפים פרטים תארתאר,

 חפירת מעבודת רבעים שלושה :העבודה
 סכר־העפר ובניית הושלמו, כבר התעלה
 פני- ירידת עם מאי, בחודש תתחיל הגדול
 אחת תהיה התעלה כריית בחידקל. המים

 בעולם. ביותר הגדולות החפירה מעבודות
 מיליון 50 המקום מן יסולקו השלמתה עם

 שסולקה כמות־העפר כמחצית — עפר טון
תעלת־סואץ. חפירת בעת

ישמ העיראקי משרד־הסיתוח הבטחות לפי
 בעיית לפתרון רק לא והסכר התעלה שו

בוואדי תוקם הזמן במשך :השטפונות
 בת הידרו־חשמלית׳ תחנת״פוח גם תארתאר

 הקמת תאפשר אשר טורבינות־ענק, שבע
באיזור. כבדה תעשייה

סוריה
השפרה : המכשול

יוד שאינם אנשים על האוסר הסורי החוק
 בית־הנבחרים, כצירי לשמש וכתוב קרוא עים

ב הראשונה הנגף כאבן לאחרונה נתגלה
 :המחוקק המוסד של פעולתו בדרך מעלה

 השנה, בראשית שנערכו הבחירות, לאחר מיד
 קרוא יודעים אינם הצירים מן 25 כי נתברר
 הישיבות מן אלה צירים של הרחקתם וכתוב.
 בין שיווי־המשקל את מרובה במידה הפרה

השונות. המפלגות
 ה־ בפיתרון סוריה ממשלת החלה החודש

 בדמשק שנערכו המשנה בבחירות בעייה.
 הצירים במקום ראשונים צירים ארבעה נבחרו

 היא הפרשה מכל שנהנתה היחידה הבורים.
 קולות בשני זכתה היא :הלאומית המפלגה
נוספים.

מצרים
אחרונה תרועת

 מיליון משני למעלה זרמו 1942 בשנת
 שימשו מזרחה, מבריטניה סטרלינג לירות
 הסמוכה בעבאדייה, גדול צבאי נמל לבניית
 הקציב הבריטי משרד־האוצר סואץ. לתעלת

 הגמל כי בטוח היד. הוא :רחבה ביד כסף
 רק לא כהלכה הבריטית הקיסרות את ישמש

 במלחמות נם אלא השניה, במלחמת־העולם
אחריה. הבאות

 הריע החודש נתבדו. הבריטיות התקוות
 הצלבים דגל אחרונה. תרועה בריטי הצוצרן

הו ובמקומו התורן. מראש ירד והאלכסונים
 ד״צי לידי נמסר עבאדייה נמל חדש. דגל פיע

הסואץ. פינוי מבצע במסגרת המצרי

לבנון
אסור? או מותר,
 מסור היה )18( ססיליאן גיבורק מכונאי

 אביו נהרג בו היום למן ליבו, בכל לאימו
 לימודיו את עזב אפילו הוא בתאונת־דרכים.

 כדי ביירותי, במוסך לעבוד הלך התיכוניים,
 משום דווקא דאגה. ללא לחיות לה לאפשר

להש עד הצעיר הארמני של זעמו עלה כך
ה לאחד החודש, אימו, נישאה כאשר חית,

שכנים.
 ל• גיבורק פרץ שעבר השבוע מימי באחד

 :הבריז בסכין נפנף ביירותית׳ תחנת־משטרה
 איסרו החורג. אבי ואת אמי את להרוג .רציתי

*רוצח להיות רוצה אינני אותי. !
 השבוע אולם בקשתו. את מילאה המשטרה

 יואשם לא ססיליאן גיבורק כי ברור היה כבר
 התיצבה הלבנונית העתונות בנסיון־לרצח.

 אימהות אלמנות, אחד: פה קבעה לצידו,
להינשא צריכות אינן לבנים,

סמים
!־"*-האופיום

 היטב ידעו אלכסנדריה של המכס שלטונות
מובי הקטנה התורכית הנוסעים אוניית בי

 החיפושים כל אופיום. של גדול מטען לה
השוט אולם דבר. העלו לא באוניה שנערכו

 הציבו הם נואש. אמרו לא המצריים רים
לאו מסביב קטנות, בסירות־דייג מארבים

העניינים. להתפתחות חיכו ניה,

ה הלילה בשעות רק התפתחו העניינים
 מאי־שם, הופיעה קטנה סירה מאוחרות.

 מכן לאחר מיד התורכית האוניה אל קרבה
 סירות המים. מחוך חזק שיכשוך קול נשמע

 את לדוג הצליחו למקום, נזעקו המשטרה
 קלו 13 שהכיל שק׳ המשתכשך: החפץ

 התורכי, והימאי המצרים שלושת אופיום.
 ביום. בו עוד נעצרו בהברחה מעורבים שהיו

 אירגון לידי הועבר הסם של אחד קילוגראם
תרופות. להבנת ישמש הבינלאומי, הבריאות

ח. צעירים ארבעה שמש בשעה וזר!ג
 עשו אופיום, בדייג עסקה אלכסנדריה טרת

 כנופיית ללכוד מאמצי־שווא ביירות שוטרי
 אולם הנמל. ברובע שפעלה סמים, מבריחי

 למשטרת נם פניו את המזל האיר לאחרונה
:ביירות

 גברים בארבעה הבחינו הבולשת אנשי
 בביתה תכופים ביקורים שערכו צעירים,

 של הגג בעליית שהתגוררה זקנה, אישה של
מח עזיזה הזקנה, בין הקשרים גבות בית
 את התמיהו הצעירים לבין אל־נאקורה, מוד

 חיפוש לערוך אותם עוררו החוק, שופת
 הידואין, גראם 100 ן פרי־ד,חיפוש בעלייה.
 בסוריה הסמים מבריחי של מלאה רשימה

ובלבנון.

החי
שן טפיפת

בש לדירה מועד סידן חדי בחל-אביב,
 600 ששוויים תכשיטים גנב רוטשילד׳ רירות

 לדין, הובא תפוחים, סל חצי אכל לירות
 טביעות את המשטרה חוקרי שהתאימו לאחר
 התפוחים אחד על שנמצאו לטביעות, שיניו

הנגוסים.

השיט פמחיד־
 צעירים, רווקים קבוצת התארגנה בסירה,

ביש הערביים הכפתם לכל שליחים שלחה
 אחת, עין בעלות צעירות למצוא במטרה ראל

 המוהר למחצית רק מגיע שלהן המוהר אשר
הרגיל.

דיר המיר
 ליד הנולד המחזר, הצגת בעת בתל״אביב,

 הסטאריססים׳ אחד פתע התעטש בהבינוה,
 סטאסיסט של ראשו על ריר של גשם התיז
 נאלץ היה בצחוק, פרץ התאפק, לא שני,

בחיפזון. הבמה את לעזוב

ל!ורחו... בוד הפורה
 לסייר מס־הכנסה גובה יצא צרפת, בדיז׳ון,

 מתוכה הוצא יבשה, לבאר נפל בכפרים,
 יושבי שסירבו לאחר שעות, ארבע כעבור
להצלתו. אצבע לנקוף הסמוך הכפר

קאדטדיזציה
 זזעדת־החברים החליטה הגוברים, בקיבוץ

 הפינג־ בחוג להשתתף יוכל לא חבר אף כי
 שילמד מבלי ביותר, פופולארי שהינו סונג,

בשבוע. פעם לפחות מדינית כלכלה

המ״רד האב
 נימתו שפיר* זאב ד*ר ביצע הכרמל, בעין
 זע#1ד ללדת שהיקשתה בפרה מוצלח קיסרי
 חברי כי לו בהיוודע מספר ימים כעבור
שפירא. בשם לעגלה לקרוא החליטו המשק

וךר*ל1שו
 מבית״החולים, בהן משה יצא בתל־השומר,

 להסיר ביקש מסטר, דקות כעבור לשם חזר
 היות רגלו, מעל הטרי ההליכה גבם את

הגבס. לתוך נפל שלו היד ושעון

יעניין ישר
עב ללמוד שהחלה תיירת גילתה בחיפה׳

 באנגלית לעברית הלימוד מספרי באחד כי רית
ה בשיעור כבר .תרומה* המלה נמצאת
שלישי.
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