
כמדינה
)8 מעמוד (המסך
 בכספים במיגכן, שנרכשה הסחורה כל עברת

 שניה. בנסיעה בורך היה מהארץ. שהוברחו
 עוד עמד לא שהדיסלומט אחרי הפעם,
 בארבע הסחורה הועברה המבריחים, לרשות

קייזר. חידה של האישיים בחפציה מזוודות,
 התקשר כן לפני פנים. העמיד הקצין

 מילי־ אברהם המבריחים, רשת מראשי אחד
 אתו קונוזיזור, משד, המשטרה קצין עם קץ,
 שידאג ממנו ביקש קודמים, קשרים לו היו

 קייזר, הגברת מזוזדות של החלקה לד,עברתן
 שהוא פנים העמיד הקצין ללוד. לכשתגיע

 עליו. לממונים מיד כך על הודיע מפכים,
בפח. נלכדה ללוד, קייזר חוזה הגיעה כאשר

 בפני המשפט נמשך חודשים וחצי ארבעה
 כאשר השבוע, גביזון. יעקב המחוזי השופט

 ההברחה לרשת הקץ את הביא הוא הפתיים,
ה הפעולה תקופת ובעלת ביותר, המסועפת

 בין המדינה. שנות בעשר ביותר, ארוכה
 שנים שלוש השופט חילק הנאשמים ששת

קנס. לירית אלף 20ו־ מאסר, חודשי ותשעה
השג על־ידי ייקבע הדיפלומט של גורלו
 המתנהלת החקירה תסתיים כאשר רירות,

עצמה. השגרירות על־ידי נגדו, עתה

שראל לד י
ז ז ז ח י־ג■־* מ
 נמוכה, כה לילדים המחזות רמת

 אחדים חודשים לפני מינתה אשר שועדה
 מצאה לא והתרבות, החינוך משרד על־ידי

 היעדה סרס. לקבלת ראוי אחד מחזה אף
 מחרת לתאי■ שנועדו מחזות, 40 על עברה
 תיירים . . . קימומה מאז המדינה בהווי

 מארצות־ האחמנים בימים שהגיעו רכים
 העצמאית, מלוזה של איגרות פדו הברית
 להחליף במקום הדולאר, ל״י 1,80 תמורת

 בבורסה לקנות אפשר האגרות את דולארים.
 מערכן אחוז 80 של בשיעור ניו־יורק, של

 2,250 למעשה, מהבל. שהתייר כך הנומינלי,
 אלף כל על לידות 52 . . . לדולאר ל״י

 ,1956 בשנת היו בישראל מוסלמים תושבים
 לידות. 47 היו דרוזים אלף כל על ואילו
 ביותר הגבוהים הלידה שיעורי היו אלה

במצ הלידה שיעור השוואה: לשם בעולם.
 . . . לאלף 22 בסוריה לאלה. 40 הוא רים

 הרצח משפטי בתולדות הראשונה כפעם
 המחוזי, המשפט בית שיחרר ישראל במדינת

 רצח באשמת לפניו שהובא נאשם בערבות,
 וזוג־ גביזון קנת, השופטים תחילה• בכוזנה
 עורך־הדץ בקשת לפי זאת עשו דלנניץ׳
 אבו־עמרם בנימין על המגן תמיר, שמואל

שמי אחרי רעננה■ רצח במשפט אחיו, ושני
 תמיר כי השופטים. פסקו התביעה טענות עת

 לבנימין דהשר האשמה על להשיר צריך אינו
 וגורמים הציונית הפדרציה . . .

לה החליטו אפריקה בדרום אחרים יהודיים
ב זכויותיהם את הממשלה לרשות עביר

אש את שהקימו ואפר״הון, אפרידר חברות
 . . . ל״י מיליון כשני הרכוש: ערך קלון.

 הפגינו מאז הכלואים קרתא, נטורי 417
 למעשה זכו בירושלים, הבריכה הקמת נגד

 אותם שיחרר אשר הממשלה, ראש מצד נדיב
 לאפשר הסדר, ליל ערב ממאסרם, זמנית

 ביניהם: משפחתם. בחיק החג בילוי להם
ובנו. בלוי עמרם הרב הכת, ראש

תזכיר
ם די ל חד־וסים ש
ל נושא שימש כשער*הגיא הכיום

ל שגילה ),1606( הזה העולם עורך כתבת
 מחדש ערכו ועדת־העשור שאנשי ראשונה

 חדשים, שלדים והוסיפו המכוניות שלדי את
 המשמר על תיירים. על רושם לעשות כדי

 קרבות זכר של זה חילול על למחאה הצטרף
 ריפסין יעקוב מפ״ם וח״כ אל־ודאד, באב

 נאלצה השבוע לכנסת. שאילתא כך על הגיש
 מחדש ביימה כאילו להכחיש ועדת־העשור

 ההאשמה על בשתיקה עברה אך השלדים, את
 ה* אחרי . . . חדשים שלדים שהוסיפה
 על ),1069( הזה בהעולס הכלעדי פרסום
 תל־ בית״ר בין הכדורגל במשחק הקנוניה

במת מכבי הפסידה בו נתניה, ורוכבי אביב
 הגישה מירידה, בית״ר את להציל כדי כוון

ה להתאחדות תלונה נתניה מכבי הנהלת
 אותה האשימה תל־אביב, בית״ר נגד כדורגל
.קבוצתם את להכשיל נתניה שחקני בשידול . . 
ק ב א  ב־ נסתיים ברמת־גן האיתנים מ

 מתפקידו שסולק הקבלן איתן, יונה נצחון
 לו שהיו שנתגלה אחרי העיר, ראש כסגן

אח בליזובסקי. הקבלן עם מסחריים קשרים
ל נסיון על הודיע )1046( הזה שהעולם רי

 שעבר בשבוע איתן נתמנה לשלטון, החזירו
 ברמת־גן, הציונים־הכלליים סניף ליושב־ראש

לעתיד. כסגן־ראש־העיר להיבחרו כהכנה

10

11 צר■1נ הולנדי הקיס עזה רצועה גבול על

ושר! מלחמה
ל כיצד הסביר והנהג נטוש, בריטי מחנה
 או מכופרים כאן ״אין השלום. איש אל הגיע

ה את תעברו אם ״אבל התנצל, רחובות,״
 ההריסות את כך ואחר שממול, הריסות

ש להריסות אחר־כך ותגיעו ימין שמצד
״ מצד מאל... ש

 הכתובת את נשא באדום, צבוע פח, שלט
 מבעד הולנד״. — אבלינג ס. ״וז. הלטינית:

 יישוב של הראשונים הסימנים נראו לשלט,
 ה־ כל בין המודרנית• התקופה מן אנושי

 — אחד בלוקון התבלט ההרוסים בלוקונים
 מפני אלא פחות, הרוס שהיה מפני לא

 אמנם היו לחלונות המיועדים שבמקומות
 דלת עמדה לדלת, המיועד ובפתח זגוגיות,
שלמה.

ערכי ונכוט מפה

ה משימת מרוצה 17ה־ בת רודי 1
 - *י  לא בהולנד אביה. של לימודים •

מהכיתה. יום כל הוצאה הלימודים, את סבלה

ת א מ

<ןרן אריה
 היכן יודע אשקלון של תושם כר א ^
 את אבל זיקים. קיבוץ שוכן בדיוק /

 משכנו את שקבע השלום, איש של כתובתו
 איש כל הרצועה, גבול לבין זה משק בין

 ״הוא מדוע: גם הסביר המונית נהג יודע.
 מורה־דרך של ובשטף לאומי.״ מוסד כבר

 הסטטיסטיקה את מדקלם הנהג החל מוסמך,
 נשבע אשר המוזר, ההולנדי על החיונית
היס אתר היה כאילו בעולם, שלום להשכין

 כפי ואמנם, והפלשתים. שמשון מימי טורי
 כאן שמבקר מי ״כל הנהג: מדברי שהסתבר

אותו.״ לראות רוצה
של החרבים שרידיו בין נעצרה המונית

 ניצבה המדרגות בראש נפתחה. דלת
 אבלינג פביאן וו• בעל־הבית. של דמותו 1 1

 גבוה בהיר־שיער, טיפוסי: צפוני גבר הוא
 קצרים חאקי מכנסי לבוש היה הוא ורזה.

מש הרכיב פתוח, צווארון בעלת וחולצה
 למרצה דבר בכל דומה זהב. במסגרת קפים

באוניברסיטה.
 ״הוי, חוכמה: ודיבר פיו את פתח הוא

 עולמו, להשקפת כיאה אך עתוגאים!״ עוד
פנימה. אותנו והזמין לשלום בירכנו
 נוח תיבת של לתערובת דמה אבלינג בית
 הכל קרוזו. רובינזון של הראשון וביתו

 כל מאסיביות, כורסות שתי עצמית: תוצרת
הרי כבוש. קש חבילות משתי עשויה אחת
 לחימום אח עץ, מענפי מימה רגיל. שק פוד:

 קיר קישוטי פשוט, בנזין פח פעם שהיה
 מפה תלויה היתה הקיר על הסביבה. מצמחי
לה אבלינג רוצה אותו העולם, של גדולה

 אימתני, ערבי נבוט — ממולה מחורבן. ציל
 סמל ״זה אחת. במכה אדם להמם המסוגל

אבלינג• הסביר הבטחון,״
 מאונס, בתיבתו לגור נכנס נוח אם אולם

 סערה בגלל הבודד לאי הגיע קרוזו ורובינזון
 אבלינג פ. וו. הרי אנייתו, את שהטביעה

 הטוב. מרצונו עזה רצועת גבול על התיישב
 אלברטה אשתו את לשם הביא אפילו הוא
.17 בת יפה בלונדית רודי, בתו ואת

 המחודשת לחורבה הכניסו והבת האשד.
 דבר כל מסודר. הולנדי בית של אוירה
 אפשר כי עד נקיה הרצפה במקומו, מונח

המש בני שלושת של בגדיהם ממנה. לאכול
נק־ מרוב הבהיקו יקרים, ולא פשוטים פחה

הע לציורים בחיצוניותו דומה אבלינג משפחת ביתוח1 תיבת
בפרו קנה אותו, שיפץ אבלינג נוח. תיבת של ממיים

שטח בתוך הנמצא הבית, החלונות. לשמשות הזכוכית את האחרונות טותיו

 המשפחה מים. או חשמל לרשת קשור אינו הרוס, בריטי מחנה של
 למאור,!; להם משמשת נפט ועששית ססון, מפרדס מיס להביא שותף

ובתו אשתו רושמות אותה תורתו, מנושאי אחד על דרשה האב מיע

מית1יה הדרשח
מתר, דואר, לו לשלוח הולנד ממשלת אסרה מאז לזה.

 מי נהנו לא רובינזון ולא נוח לא — ספק שום אין יון•
כך. כל ויעיל מסור

★ ★ ★
סין אדריכל

 שה חיכו זו, מול זו ישבו וכתח לברטח ^
 הא סרגה, הבת אחדות. דקות לפני שפינה למקום

 וו הקש מחבילות אחת על התיישב הבעל ונייר. עפרון
 הפרוס כי אם מדופלם, אדריכל הוא אבלינג בעצם,
מ לא תעודת־ההסמכה את לו שהעניקו הולנדיים י  1נ

 עצר אבלינג גם חדש. עולם לבנות ירצה ותלמידם יום
 ביט והוריו אחיו ארבעת נהרגו כאשר אולם אז. זאת

 1מ ״יש היסוד. עד הנפשי בנינו זועזע השניה, העולם
 עליו.״ יוסיפו אדם שבני ״מבלי החליט, בעולם״,
 הראש שהצעד מפני האם בישראלי דווקא בחר מדוע

ישראלי־ערבי? שלום הוא עולמי
 ממלחמה היא לעולם ״הסכנה השיב, דווקא,״ ״לאו
 ל: צריך זה בעולם, שלום להשכין רוצים אם ומערב.

ל המקום בארץ־ישראל, כאן, הגושים. שני בין כל


