
במרחבבמדינה
 בגזל המשרד עובדי את האשימה משטרה,
 אונים. חסרת עמדה המשטרה אולם חפציה׳

 פרטי, בלש ״שכרי : הממונה הקצין לה יעץ
 ביפו.״ משומשים לחפצים בחנויות חפשי או

 בנפשה יד לשלוח ניסתה המיואשת ברטר,
 ל מסוכן במצב הועברה השלישית, בפעם

• בית־החולים.

 המסור טיפולם בעקבות שהחליטה, לאחר
 אחרי ליפו. ברטר, יצאה בעלה, חברי של

 זהב שעון למצוא הצליחה חיפושים של ימים
 משן חפצי־נוי ומספר לבעלה, שייך שהיה

 ברטה כי להתערב סרבה המשטרה וחרסינה.
אלה. חפצים על שייכותה להוכיח יכלה לא

 הבטחון׳ לשר ברטר, פנתה שעבר בשבוע
עז את ביקשה הפרשה, כל את לפניו גוללה
 זאח בכל ״אולי נאנקה, ?״ יודע ״מי רתו.

 כיצז לגלות המוכן ישר אחד אדם נשאר
 בשטח שמירה, תחת שהיתה ביקתה נפרצה
ממשלתי...״ מוסד של מגודר

מפעלים
הענקי□ גרש מ

להו בצפיה השבוע חיכו רבים אנשים
הכ להטוטני נלובסרוטרס, ההארלם פעת

ליש הבא בשבוע להגיע העומדים דורסל
 בצפיה להופעתם חיכה לא איש אולם ראל.
 עברית המדבר גבוה, גבר מאשר יותר רבה

 ולסליי (הבריגדה) מייג׳ר :לונדוני במבטא
 50 שהשקיע הרוטארי מועדון נשיא אהרון,

 (ראה הכושיים הענקים להבאת ל״י אלף
 מתכניתו חלק זה היה בתנזונןת). חדשות
 המועדון לפעולת יותר תוססים חיים להכניס

 מאנשי־עסקים המורכב *, בארץ הבינלאומי
״שרות״. היא ושסיסמתו

 אמנם מכסים נמכרו שכבר הכרטיסים
 להכנסה מקווה אהרון אולם ההשקעה, את

 להוציאה מתכוון ל״י, אלף 30 של נוספת
בש העזוב ער לג מגרש־משחקים להקמת

 בתכנית המעוניינת המשטרה, שפירא. כונת
 הגלובטרז־ הופעת על לשמור הבטיחה זו,

כפולה. בהקפדה טרם

 כבד- המנגנון כנראה, היה, מעונין פחות
הו אדישותו תל־אביב. ת עיר של התנועה

פך בא : הכלים מן המייג׳ר את ציאה
 חנוכת טכס את השבוע, ביטל, הפגנתי
 של כיתה כל צריכה היתד, בו המגרש,

 במגרש אחד עץ לנטוע בסביבה, בתי־הספר
לחסותה. נתון שיהיה

ישראל כל
ק מכתב בבקבו

 ד ל בקבוק בתוך הימה שנזרק ־מכתב
לתעו השבוע הגיע התיכון בים אלבה האי
 דן השולח, משמר־העמק. קיבוץ — דתו

 בא/ק שיצא העמק משמר קיבוץ בן חודשי,
 להולאנד, חקלאי נוער חילופי במסגרת נגבה
 20 לים שהוטל המבוקבק למכתב צירף

 המוצא את נוסף בפתק ביקש ס־גריות,
למש הסיגריות בתמורת להשתמש האלמוני

 מהעיר איטלקי דייג לכתובתו. המכתב לוח
זאת. בקשה מילא קאסטילונה

במשברים דיכנשת
הש הכנסת של כהונתה תקופת במשך

 נתקבלו תפקידה, את השב,-ע שסיימה נייה,
 1634 שנמשכו ישיבות 624ב־ חוקים 283

ביציע. שביקרו ם אורח 119174 לעיני שעות,

ללא.כרישי□
 השבוע שוכלל אילת של הרחצה חוף
 גדר־ שהתקינה המקומית, המועצה על־ידי

להב כדי מטר, 650 של באורך תת־ימי רשת
כריש־ם. מפגיעת המתרחצים את טיח

גלגל־תנופה. סמלו, שם על הנקרא •

הארץ
 ילדים מתקבלים הכרמל על בקייטנה

(מעריב). הלימודים חופש עונש לקראת
תל־אביב חרובי, חיים

? בפינה לעמוד
 שמלות של גדולה כמית לקנות רוצים

במעריב). השידוכים (מדור אמריקאיות.
רמתיג! הויפטמן, בתיה

7 מה שמלות, רודפי
 למדור קטעים השולחים קוראים

 הקטע על לציין מתכקשים זה,
שמותיהם. את הגזור

אלג׳יריה
י הכידונים טובי□ למה
 כי הוא באלג׳יר ששומעים הראשון ד,דבר

מו לא ״זאת מצרפת. חלק היא אלג׳יריה
 ״כל הצרפתיים. התושבים מתגאים שבה,״

שווה־זכדות.״ צרפתי אורח הוא כאן אחד

 אלי, זכויות של ערכן מה להיכיח כדי
 ת1עשר הממשלתית ההסברה מחלקת מפיצה

וסטטיס צילומים דחוסות הדורות, חוברות
 120 תוך כיצד, מספרות החוברות טיקות.

 מימי אליג׳יו־יה את צרפת הצעידה שנה,
 שדות־ 33 בנתר, העשרים, המאה אל הביניים
 של קילומטרים אלף 80 סללה תעופה,
ה את מיבנה בתי־חולים, הקימה כבישים,

האג׳ מסאלי מתמרד
מפקדים מטוניס, ; נשק ממצרים,

 ענינים באלפי המקומי לתושב ודאגה חקלאות
אחרים.

ודיבובי־לשונן, המליצות שפע כל עם אך
 ,שא?ודק* כמה על משיבות החוברות אין

 אלף ׳200 נמצאים למשל, מדוע, : פשוטות
 הוכרזה מדוע ? באלג׳יריר, צרפתיים, חיילים

 באלג׳יריה ביותר הגדולה הערבית המפלגה
ל מדוע, ? נכלאו ומנהיגיה כבלתי־חוקית

 מחכים ושלווה, שלום שנות מאה אחר
 מעצר במחנות למשפט ״בנדיטים״ 3000

? צבאיים
 העצובה העובדה אוכל. מספיק אי*

 ון שוו של הנוצצת החזית מאחורי כי היא
 בעוני ערבים מיליון שמונה חיים וקידמה,

צר ממוצא מתיישבים מיליון ואילו ודיכוי
הגדו הארץ עושר את בידיהם מרכזים פתי .

ישראל. של מגודלה 76 פי לה
מופ אנושיים מושגים של עניין זר, אין

 ברזל בעקביות ציעדת אלג׳־ריה שטים.
הערבית החקלאות חריפה; תת־תזונה לקראת

 צרכי את רב בקושי מספקת הפרימיטיבית
 אלף 250ב־ שנה מדי הגדלה האוכלוסיה,

החק שנה מדי מייצאים זמן, באותו נפש.
 לארץ- אדירים חיטה יבולי הצרפתים לאים
צרפת. האם,

 להלכה, ״1 אדגייירית אומה ״אין
 הבנחרים בבית אלג׳יריה ערביי מיוצגים
 לפאריס נשלחים למעשה, ובסינט. הצרפתי

נאמ אשר וערבים צרפתים מתיישבים רק
 כלל מוטלת אינה המקומיים לצרפתים נותם

בספק.
 הדי- השיחרור מפלגת העיקרית, המפלגה
 ערבי משורר מנהיגה, נאסרה. מוקרטית,
 חאג׳, מסאלי בשם ולוהט־עיניים ארוך־זקן

 שניסו מתונים, לאומנים לצרפת. הוגלה
 :בתשובה תמיד נתקלו ,ויתורים להשיג

 חלק היא אלג׳יריה אלג׳ירית. אומה ״אין
מצרפת.״
מה חלק הערבים. סבלנות פקעה לבסוף,

 הזמן הגיע כי החליט הדימוקראטית מפלגה
ממצ הפלאגה. מחתרת את הקים ם, למעש

 מפקדי הסתננו מטוניסיה נשק, זרם רים
פרץ. האלג׳ירי המרד — מנוסים מחתרת
 מתמיד. חירום במצב הארץ חיה מאז,

 מעט להשליט הצרפתים מצליחים פעם, מדי
 מחדש. המלחמה פורצת תמיד אך שקט.

הער קול :המתרדים של העיקרי תומכם
מקהיר. בים

 צירים, קבוצת בינתיים, התחזקה בפאריס,
״אפ לאלג׳יראים. ון־אמת שוו הענקת דרשה

 הכריז כידונים,״ עם דבר כל לעשות שר
 לשבת — אחד דבר ״מלבד הקבוצה, דובר

עליהם.״
 אנחנו שלא. ״ייתכן : המושבות שר השיב

מזלנו.״ את מנסים פנים כל על

מחרוזת
עצמית עבודה

 בירת בביירות, השבוע נחנך חדש רחוב
 אל־ סאמי הממשלה ראש שם על הלבנון,

 הרחיב, בעצמו. השלט את שקבע סולח,
 הראשון המפעל היה מטר, 100 של באורך
 הציבוריות, העבודות משרד על־ידי שבוצע

לשלטון. הגיעה לאחר אל־מולח, בממשלת

בחוץ נשאר אהד
 ג׳לאל תורכיה נשיא של ביקורו לפני יום
 הלבנונית המשטרה עצרה בלבנון ביאר

 חן למצוא ״כדי ידועים, קומוניסטים 30
 אי־נעי־ למנוע וכדי הנכבד״ האורח בעיני

 בלתי- אנשים הצליחו זאת בכל ות. מו
 הנצחון שערי 13 מתוך אחד לשרוף ידועים

התורכי. הנשיא ך לכב שהוקמו

/ * / €; ס /,/
 מפורסם הגברים בין

מ השם  הגי־ במשחת מ
 ביותר המצויינת לייח

בארץ.
או וע״י המפעל באותו

 מיוצר המומחים תם
המשפחה לכל כעת
?*מ שמפזן קרם

לנולין, מכיל
קשקשים, מונע
 השערות, את מרכך

 ויו-פי. ברק להן משווה
 יכזיב לא החדש השמפון
מ השם את  מ

לפניו. ההולך

1 1 3 1 ־ ־־•0 ו ה ג ו י

לבדידהז הקץ
 את והכר נשואיך יום את קרם
 קורספונדנציה. על־ידי זוגך בן־בת

 150 תמורת לך ישלח מלא פרוספקט
 זהורית : אל היום עוד פנה פרוטה.
תל־אביב. — 4508 ד. ת.

הווי
הרוח ע□ חלף

ב שנרדם לאחר בדרום, יזם אח במושב
 כי הכפר, רועה גילה בשדה׳ הקרירה רוח

לגבול. מעבר נעלם הראש 35 בן עדרו

הקוד למהירות מעל
 לשוא שניסתה לאחר יצחק, במשואות

 אש• במגדל ת המרכז המרפאה עם להתקשר
במ למרפאה המשק חובשת הגיעה .קלון,

המקו שד,מרכזיה לפני דקות שלוש כונית, י
שיחתה. את העבירה מית

סיגריות ללא עשן אץ
 סטיבנסון שג׳יימס לאחר חיפה, בנמל
 זואר־ בא/ק כשירים מלחים הארלם, וג׳וטף
 כי תתברר שכרות, באשמת נעצרו נר״ב,

 חפיסות בגלל להם בא הבלתי־יציב מהלכם
 ניסו האניה, ממחסן גנבו אותן סיגריות
במגפיהם. החוף אל להבריח

הפיקוח ע׳כר
 ששני לאחר ארצות־הברית, ווגאם, בלסס

 ,׳הנדריק קטין ג׳וסף הפדראליים, המפקחים
 לקבוע בכדי משחקי־מזל לבית נשלחו וולף׳

 על עבירה משום אלה במשחקים יש אם
 12.78 של ברווח קטין — משם יצא החוק,

דולר. 830.19 של בהפסד וולף לר, ד,

לח״ם נשתה
 טל־ מושב ליד ירושלים־תל־אביב, בכביש

 במשטרת דו״ח מרישום שחור לאחר שחר,
 מצא למכוניתו, שאירעה תאונה על רמלה

 נעלמו כה ד.הפ ממכוניתו כי מנתניה נזל דב
בירה. בקבוקי 2000

העבר את ?החזיר איד
 אותך צלמו לא ואבא פכא

ך רי עו  בן על פעם, אף בנ
 ש,.יאתג> על תחזור לא אתה

 מצלמה ותקנה ילדיך לעומת
 זכרונוה כל את השומרת
 המת היא מצלמה הנעורים.

 וחשוכה. רצויה הכי נה
אצל והדרכה אותה תקכל
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י הופיע: ;!

 הגדול המשפט
קסטנו פרשת ||
פרת עמנואל מאת !!

ן3^ו דקות 8 תוך
 שונות 4 או פספורט תמונות 4

אצל רק יל״י 1
 ת״א ,4 בדיה־דה פוטומטון,

מוגריי על־יד

925 הזה העולם




