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 לשכות מנהלי של בידיהם בישראל מלחמה
 מנהל נוהג למשל, שבחיפה בשעה הגיוס:
 הסרבנים של שחרוריהם את להאריך הלשכה

 התל־אביבי המנהל בהם נוהג לפעם, מפעם
 מתנגדים כשהם לאסרם מורה חזקה, ביד

לגיוס.
 לישעיהו שניתן הטיפול גם היה כזה
 בתל־ להתגייס שעתו הגיעה כאשר קולר,
 הרפואיות הבדיקות את שעבר אחרי אביב.

ל אזרחי לאומי לשירות לצאת וכשבקשתו
שוט התדפקו נדחתה, שנתיים־וחצי משך
 נור־ בשכונת ביתו, דלת על צבאיים רים
ה הודיעו עריק,״ ״אתה העיר. בצפון דיה

 בפיג׳מה, בדלת שהופיע לקולר שומרים
הלילה. בחצות אותו שהעירו אחרי

החלה כך גויים. שלא המשוחרר
ש אחרי קולר. ישעיהו של מעצרו פרשת
 ב־ הצבאית המשטרה בתחנת לילה בילה

 לבסיס קולר סרבן־המלחמה הועבר תל־אביב,
 הארץ יליד קולר, אי־שם. והמיון הקליטה
ממחזו שכמה שונות, בלהקות חובב ושחקן

 הארץ, ברחבי בהצלחה הוצגו לילדים תיו
 המחנה, וקציני חיילי עם מהרה עד התידד

 אולצו לא עוד כל בתיקו מלעסוק שנמנעו
 אמונים להשבע קולר משנקרא אולם לכך.

״לא העציר: סרב לישראל, ההגנה לצבא
התייצב. בפניו לקצין אמר אשבע,״

ב קצין בפני צבאי למשפט הועמד הוא
יום. 21 של מחנה למעצר נדון כיר,

 הצבאיים מבתי־הסוהר לאחד הועבר קולר
 יום, 16 במשך בודד בתא לדבריו, נכלא, שם

ושוח והתעלף חלה הסוהרים, בידי הוכה
 מבלי מעצרו, מועד תום לפני לבסוף, רר

לכך. הסבר כל לקבל
השח לבסיס קולר הועבר המעצר מן

חיי מקבלים בו למשרד הובא הוא רורים.
 בצו צוייד המילואים, פנקסי את צה״ל לי

ל ושוחרר קרוב, למועד למילואים קריאה
 לו אמר מצה״ל,״ משוחרר ״אתה נפשו.
 לטכס במיוחד שבא המטכ״ל, מן הקצין

 גוייס ולא חוייל שלא קולר, של שחרורו
מעולם.

ישראל כל
ה כ ר ה ב ר קו ש

 השנה, יישלחו ברכה כרטיסי מיליון 13
 כמות השנה. ראש לרגל הדואר, הערכת לפי

 על נייר טונות 25 של מעמסה תטיל זו
.החורים כתפי . ה המקררים יוקר .

ביש תינוקות תמותת מרבה חשמליים
ל המחלקה ראש הגיע זאת למסקנה ראל.

 ד״ר ניו־יורק, עירית של מונעת תברואה
ה כחבר בישראל שביקר גרינברג, מורים
 האוניברסיטה שליד המיעצת הרפואית ועדה

 ומחירם המקררים מיעוט בירושלים. העברית
 נאותה שמירה של אפשרות מונעים הגבוה

 הגורם דבר לתינוקות, הניתן המזון על
 שלא קטלניים. ולקילקולי־קיבה לשילשולים

ביש עדיין נחשב אחרות, רבות כבארצות
 מותרות, כחפץ החשמלי המקרר ראל
 כבד מס־קניות הממשלה גובה עליו אשר
. מאד .  מכפר רום חיים ,66 כן זקן .

 של סך לאומי לביטוח למוסד החזיר מעש,
 קיצ־ על־חשבון אליו שנשלח ל״י, 290.250

 טעות בגלל רק לו והוענק מאחר זיקנה, בת
 ספרי . . . הזיהוי בתעודת גילו ברישום
 לרבבות באיחור, השבוע, חולקו לימוד
ה בתל־אביב. היסודיים בתי־הספר תלמידי

ישל לא התלמידים הורי אם לחלוקה: תנאי
 החינוך אגרת את הסוכות חג עד מו

מילדי בחזרה הספרים יילקחו העירונית,
. הם .  במשך יורכבו ״דופין״ 5000 .

 פרייזר. לןייזר במפעלי הבאות השנים שלוש
 הנוכחי ההיקף לעומת ניכרת, הגדלה זוהי
 . . . בארץ זה מסוג מכוניות הרכבת של

 על מהשבוע החל יוטלו קנטות״עישון
 *ביב, ת? של הקולנוע באולמות המעשנים

 אשר עירוניים, פקחים אותם. המלכלכים או
 הקנסות את יגבו זה, לתפקיד במיוחד יוצבו

 מעסיק הכותנה קטי!ז . . . במקום בו
העבו לשכות באמצעות פועלים, 5000 עתה
 בעוד בדרום, גם הקטיף התחלת עם דה.

ל־ הקוטפים מספר יגיע אחדים, ימים
8000 . . של העברית האוכדוסיח .
 לפי ,1.846.000לי תגיע 1970 בשנת הארץ

חי נמוכים. טבעי ריבוי סיכויי של חישוב
 1.998.000 מבטיח בינוניים סיכויים לפי שוב

 המספר יגיע גבוהה בפוריות ואילו תושבים,
 אינם אלה חישובים נפשות. 2.078.000ל־

 מחוץ- יהודים של עליה כל כוללים
 יוכלו טכעוניים רופאים . . . לארץ

אם בישראל, במקצועם סדיר באורח לעסוק

 על־ידי לכנסת שהוגשה הצעת־חוק תתקבל
 ברופא החוק רואה כיום חזני. מיכאל ח״כ

 בלתי־ בהתעסקות העוסק אדם הטבעוני
 בעוד פליליות, סנקציות עליו ומטיל חוקית

 לעצמו הטבעי הריפוי כבש רבות שבארצות
ו הכללית הרפואה במסגרת מוכר מקום
 תספק השמש אנרגית . . . החוק

 להפעלת הדרושה מהאנרגיה אחוז שמונים
 בבאר־שבע. ומוקם ההולך הדשנים, מפעל

המ הנגב, לחקר במכון ישראלים מדענים
 לשיטת גם הגיעו זה, מיבצע על נצחים
 . . . שמשית אנרגיה באמצעות קירור
 בימי בירושלים יחולקו לא וחלם קרח
 במלאי להצטייד יצטרכו והתושבים החג,
החג. ערב

תזכיר
ד חוסיין ג תנ מ

 מלו חוסיין של החריפה התנגדותו
לק מארצו, הבריטיים הכוחות לפנוי ירדן

 (העולם תצפית מדור לראשונה הזהיר ראתה
 התפרסמה שבועות, שלושה לפני )1090 הזה

 עתוני . . . ברבת־עמון רישמית השבוע
ר ק בו  קציני נגד במאורגן לפעול עתידים ה

 להעלים בשיטתיות הממשיכים המשטרה,
למס מנת על מכתביהם, משטרתיות ידיעות

 במרבית או הערב, עתוני לשני בלעדית רן
 הזה שהעולם אחרי בלבד. למעריב המקרים

 שגילה במדינה היחיד העתון היה )1089(
 המשטרתיות, העתונאים מסיבות פרשת את

 של המוקדמות בשעות במתכוון הנערכות
 לשימושם החומר את לשריין כדי הבוקר

 המשטרה ראשי הבטיחו הערב, עתוני של
מש קציני השההו השבוע זה. מנהג לחסל
 הידיעה את שעות 48 במשך תל־אביב כרת

 המהנדס ברצח בליץ הפושע של הודאתו על
 בתיק, החקירה פרטי כל את מסרו פיאטלי,

המש לכתבי וקטעי־הודעות, תמונות כולל
 בתלונה, אחרונות. וידיעות מעריב של טרה

 רמזים גם ימצאו בקרוב, כנראה שתוגש
מ הידיעות להעלמת כי לאפשרות ברורים

כל סיבה גם ישנה הבוקר, עתוני כתבי
המע לקצינים פרטית הנאה טובת — כלית

נבולסי לוטפי אשתו רוצח . . . לימים

קולר סרבףמלחמה
צבאי בכלא יום 16

 בסדנה רצח באשמת למשפט, בקרוב יועמד
 יהיה )1090( הזה העולם שגילה כפי תחילה•
 להיפטר נבולסי של רצונו לרצח: המניע

 עם לנישואיו הדרך את בכך ולסלול מאשתו
 כי גם, גילתה המשטרה היהודיר״ אהובתו
 נבולסי ביטח הרצח, לפני אחדים חודשים

לי אלפי עשרות של בסכום אשתו את
. רות . היש השחקנית פסקין, דינה .

 ב• רבה להצלחה שזכתה הצעירה ראלית
 בהעולס התפרסם האישי ושסיפורה ברודוזי

 עם חוזה על השבוע חתמה ),1087( הזה
 המרב במחזה תופיע הקאמרי, התיאטרון

בקרוב.. שיוצג אימפרוביזיציח,

1095 הזח העולם14


