
בשלם
הקדה המלחמה

ח בז סי דו ש
 לשלום מקומה את מפנה הקרה ״המלחמה

כל הידוע אמריקאי, שבועון אמר ״1 קריר
הסתיי בפחות דיברו אחרים קיצוני. אומני
 השבוע פרץ השלום :הרגישו הכל גות.

 מל־ כפרוץ פתאומיות באותה כמעט בעולם
מודרנית. חמת־בזק
 שהשתתפו האמריקאיים החיילים קבוצת
 האדום הצבא חלוץ עם ההיסטורית בפגישה

 השנה ושהוזמנו וחודש• שנים עשר לפני
 יונת־ רק היתד, במוסקבה, רשמיות לחגיגות
 האישי מכתבו בא אחריה ראשונה. בשורה

 הקרבות, מימי חברו אל ז׳וקוב המרשל של
 שלמה להקה טסה החודש אייזנהואר. הגנרל

 ביקורו האוסטרי, החוזה חתימת :יונים של
הצד כל הסכמת טיטו, אצל חרושצ׳וב של
 תום מאז הראשונה הפעם זו לקיים, דים

 ארבעת של פגישה השניה העולם מלחמת
הגדולים.

 : קלה שהדרך עצמו את השלה לא איש
 קצרה מלאכה אינה שלום של הסכם השגת
 לפי אולם בקרב. נצחון השגת מאשר יותר
 מניות :אחד מעודד סימן העולם ראה שעד,

בבורסות. ירדו תעשית־הנשק

בריטניה
ד ד *׳ •3ה או תל
 מעגינות הישראלים, של החדש הדור את

 על אשתקד של כשלג בבריטניה הבחירות
 להבין יתקשו הם פחות. לא אם אברסט, הר
אחיהם ישבו בלבד שנים עשר לפני עוד כי

 את הביתה לקחת הממוצע הבריטי שמח
 שאר את להשליך עתונו, של הספורט מדור

 בעיות כי יודע הוא לפחי־ד,פסולת. החלקים
 וכי שיבינן׳ מכדי מסובכות והכלכלה ■העולם

 כמו ממש מקצוע איש הוא הפוליטיקאי
 מוטלת כבוחר, עליו, הרופא. או המהנדס

 הרופא את לעצמו לבחור :אחת חובה רק
בו. שיטפל

 עוד הבחירות מועד לפני מעטות שעות
 הרופא יהיה מי בבריטניה לנבא איש העז לא

הבא.

יפאן
ת אנזודה צ צ מקז

 הטלת עם .חוסלה היפאנית הסרטים צנזורת
 אסור כן לפני הירושימה. על האטום פצצת

נשי אפילו היפאני הצופה לפני להציג היה
 ששפתי לפני נקטע היד. והסרט אחת, קה

הבד. על נפגשות היו האוהבים

 ד,אמרי הכובשים הציפו המלחמה אחרי
הולי סרטים של בשפע השוק את קא־ם

 לחייליהם, לכאורה מיועדים שהיו בודיים,
 נפש, לכל שווים במחירים הוצגו למעשה אך

ה לפני הביאו האזרחית, דסוכלוסיה לפני
 כמה. פי נועזות סצנות של שפע יפאנים

בפ חוקי באורח התבטלה החמורה הצנזורה
עצ צנזורה הונהגה במקומה הכובש. קודת
 של- ד,יפאניים, באולפני־ההסרטד, מרצון מית

 מחשיפת יותר אמנותיות כוונות היו יצרניהם
וחזה. ירכיים

 התעוררו שעבר בשבוע למיטה. קפיצות
מתר־ ,ד,משקפיים עבי היפאנים׳ הצנזורים

חיילים של ההיסטורית הפגישה
ירדו מניות עלתה, יונה
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הא הרדיו, למקלטי דבוקים יותר המבוגרים
 של המדויקות לתוצאות מתוחה בצפיה זיני

 ביר־ בחבל אשר נוטינגהאם במחוז ההצבעה
 מאות כמה של הפרש כי בידעם מינהאם,

 הארץ כדור של זו נידחת בפינה קולות
ארץ־ישראל. של גורלה את לשנות עלול

היש האזרח אין ועתה עברו, אלה זמנים
 הבריטיות הבחירות מן יותר מתרגש ראלי

 בבחירותיהם הרואים עצמם, הבריטים מאשר
 רציני. ענין מאשר יותר ספורטאי מאורע

 הבחירות אין שבישראל בעוד :הסיבות אחת
 במערך רציני שינוי לרוב מחוללות
 לעולם כמעט בבריטניה הרי הפוליטי,

 זעיר שינוי התוצאות. את מראש יודעים אין
 לשלטון להעלות יכול הלאומי הרוח בהלך

 לבחירות משווה הדבר השניה. או זו מפלגה
מירוץ־סוסים. של אופי

 חבר השבוע אמר יחיד. סלע־מחמקת
ה הסוציאליסט קרוסמן, ריצ׳ארד הפרלמנט

 ב־ בריטיים בסיסים בהקמת התומך קיצוני
 להיות יכול שלנו ״בשיטה :ארץ־ישראל

 כלליות... בבחירות אחד סלע־מחלוקת רק
 (אידן) מנתוני סר או אטלי מר האם (והיא)

הבאר,...' הממשלה את ימנה
ליש בניגוד צינית. הודעה זאת היתד. לא

פוליטי, נושא בכל ברובם המתענינים ראלים,

 לברלין, מדרום אלבה הנהר גדות על •
טורגאו העיר ליד

 הסרט את לארץ שהביא יפאני מפיץ דמתם.
 מאר־ המלכה במיוחד, הריאליסטי הצרפתי,

תמו ובמודעות־רחוב בעתונות פירסם גוט,
 לקהלו הבטיח מהסרט, הלקוחות עירום נות

 לכשיוצג עצמו בסרט יותר נועזות סצנות
הרחב. לקהל

 הפנימית הצנזורה ובשי התערבו הפעם
 להצגותיו להפריע המפיץ על איימו בענין,

 ביותר. נועזות סצנות שתי יקצץ לא אם
 הסרט, כוכבת מארו, ז׳ין את המראה האחת
 עירומה המלכותי, בעלה עם למיטה מזנקת
 אותו על החוזרת השניה היוולדה: כביום

ז׳ין. של מאהבה עם הפעם תרגיל,
 לקצץ המפיץ את להכריח שיכול חוק כל

 שנרמז למחר אולם קיים. היה לא בסרטו,
 לא המשטרה כי בטוקיו, המשטרה מחוגי
המ נכנע בסרט, מאורגנות הפרעות תמנע
 היפאני העם של למוסריותו הסכנה פיץ.

שעה. לסי הוסרה,

כדנר־־האדץ
ח א-נו ס כי

 מחימום־כנד הסובלים הישראליים למדינאים
 הרהיטים חברת מומחי מציעים אות־כרוני,

ה מיוחד. כיסא יורקית, הביו פרניטשר׳ס חד
 קי־ במנגנון מצויד דולר, 200 שמחירו כיסא,

 לכשבעל־הכיסא אוטומטית המופעל רור״אוויר
עליו. מתיישב

נכבדים! הורים
 תיכונית השכלה לילדיכם תנו
ה עם ר ש כ ,ת צו מק ה עי

־ במחחר שנתי דו
יסודיים בתי־ספר לבוגרי

חד־שנתי במחזור
 שנות־למוד 10—9 למסיימי

 מקבילות) וערב בוקר (כתות
 היכולת למעוטי ת ו קל ה ה כל

ממשלתיות. ותמיכות מקרן־היובל
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 ומשרד פורטבל ולועזיות עבריות כתיבה מכונות
 רחבה מרכבה עם גם

 ביותר המשוכללים המודלים
אוטומטיות ושוליים אוטומטי טבולטור עם
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