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הצעירה. זוגתו עם
 עם יחד התחיל הטכס זרים. אלמנטים

 לוחש כשפיו הספינה, על טיפס הרב הר,ח.
 מהבעת להכיר היה קשה ובצדק. — תפילה

 את שקיבל לפני אי־פעם, חלם אם פניו
 הקידושין סכם את כי לרבנות, הסמיכות
 מימייה פני על לגירוד עליו יהיה הריישיז

 דרומית ברוח מתנדנדת, דייג ספינת של
 ס״ק־ ק־;ועגים5.0ה פרצופה.! וקיר עזה,

 הצעירים. אילת מתושבי חצי של מחייכים
 לציין צריך אחד בפרט האמת, למען אולם,

 יכ: הנוכח כל ואת הפלוגה חברי את לטובה
 לבו בעמקי רצה לא מהם אחד לא אף

הטכס. בשעת למים יפול שהרב
 רק שהתחתן אחד של בעזרתו לבסוף,

 הפרוצדויה, כל את ידע וכבר שבוע לפני
 הקיבוצניקים, לאחד נתנו העסק. כל נגמר
 הסיבו- שבעת את לספור פישל, בשם אחד
 להתחיל צריך והיה התבלבל הוא בים.

 ה־ רז, חנוך ם. פעם שבע כמעט מחדש,
 בד את מראשו הוריד לא ורב־החובל, התן
 והחיוך׳ היזי־ס, זמו כל רמשד הטמבל מי

לכובע. מאד מתאים היה פדו שעל
 הבאה שד.ו,תו.ד, עבשה־ מרים א, באמת
 כל על הרב׳ ארקיע. של במטוס תתקיים

ה לרבנות זה בענין לפנות עומד פנים.
 לעריך אותו שהכמיכו אומר הוא ראשית.
 היבשה ועל מוצקה קרקע על רק קידושין

 צריך זרים, באלמנטים חתונות עבור בלבד.
מיוחד. שבי־ לשלם בוזדאי

תזכיר
ר המזכיר סבי ה

ת פ ק ת ה ח כ צ  שירד על הממוגה על מ
 הכללי המזכיר השבוע יצא הבטחון תי
 השאר בין יערי. מאיר ח״כ מפ״ם, של

 שמפ״ט העובדה, על דעתו את יערי הביע
הקט הרודני החוק בעד בשעתו הצביעה

 כהן, אהרון עתה מואשם פיו על אשר לני.
 ).1103(הזה העולם של במאמרו שהוזכר דבר
. יערי: כתב . . מג התנהגות זו) (היתד. .

שי על הממונים של תקדים חסרת מתית
 שם את לגלות מיהרו הם הבטחון. רותי

 אנשים השופט. של לאיסורו בניגוד הנאשם
 הכריזו במדינה, מכריע ערך להם שיש

 המשפטי שהיועץ לפני לדין יועמד שכהן
 על הממונים הדבר. את לשקול הספיק

 על לחץ להפעיל מנסים הבסחון שירותי
 יערי ניסה זאת, עם יחד השופטים...״

 של הכנסת חברי הצביעו מדוע להסביר גם
 של האנטי־דמוקראטי החוק בעד מפלגתו,
 זאת ״...עשינו המדינה״: נגד .עבירות

 הב־ לענין מחודדת אחריות תחושת מתוך
 ידענו ידוע במצור. שהיא המדינה של מהון

מוס על־ידי הזה בחוק לרעה שימוש כי
של מפלגתיים חשבונות מתוך בטחון, דות

 לא אד לרועץ. לכולנו ליהפך עשוי טוניים,
 מד יום לבוא שיוכל הדעת על העלינו
 יפנו הבטחון שירותי על והממונים ונמהר,

 אחד נגד הזה הקטלני החוק של חודו את
 על העליני ולא בתוכנו, המוכרים החברים

 המי בטחון לעניני שלנו שהנאמנות הדעת
ו מדהים כה באופן נגדנו תופנה דינה

. מזעזע...״ .  הסובייטית התגובה .
 יוסף האלוף של לארץ להחזרתו הראשונה

 בברית־ ישראל שגריר שהיה מי אבידר,
 לא אוזר, בשגריר להחליפו מבלי המועצות,

 ),1097( הזה רעולס שניבא כפי לבוא. אחרד.
 לשג־ הסובייטי החוץ משרד השביע הורד.
 את לצאת בודרוב, מיכאיל בישראל, רירו

יש שממשלת עד למוסקבה. ולחזור ישראל
 בוד־ ישוב לא אחר, שגריר תמנה לא ראל
ם . . . לארץ רוב ט פ ש ה רועי של מ

 ויוסף רובינשטיין בנימין החיפאיים זונות
 רובינשטיין, תחיה ברצח הנאשמים עזארי,
ת־ד,מש בב השבוע החל בנימין, של אשתו

 המשפט, בתחילת כבר בחיפה. המחוזי פט
הודא כי המענה את אזולאי הסניגור עורר

השופ כחוק. שלא נגבתה עזארי של תו
 אשרי הסניגור, של טענתו את דחו טים
 על ראשונה שפרטים ההודאה, הגשת את

 אחדים ימים התפרסמו הושגה בה הדרך
. )1062( חזה בהעולם הרצח, אחרי  י. .

רא שתמונות החתולה, הצרפתי הסרט
 ב־ שעבר בשבוע נתפרסמו ממנו שונות
 קופית עדיין נפסל לא ו), 103( הזק העולם

וגור חזר. שהעולם אחרי הצנזורה. בידי
 איסורו על מחאתם את הביעו אחרים מים
 את המועצה ענד,0 האנסי־נאצי, הסרט של

 משונן רק נפסל הסרט ר,משונה,.כי הטענה
 בלשון היתה לביקורת שהיגשד, .ש״הגירסה
 מערי אחת שבכל בשער. וזאת הגרמנית.״

סר המישד. לפחות צנים מ, המרכזיות הארץ
הגרמנית. בלשת טים


