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 האפיפיור דבר, של בסופו ניצח, באירופה
ל שגרם איתנים, מאבק אחרי האנסי־קיסרי,

 אירופה• תולדות בכל ביותר החמור משבר
המפ קלושים: לכך הסיכויים בארץ אולם

 ה־ ואילו הדתיים־הלאומיים. בידי הוא תח
 של למלחמה להיטות מגלים אינם ד״לים
 קרוב הממשלה. מן ביציאה הכרוכות ממש,
 נסים, את יפקירו המכריע ברגע כי לוודאי
קיסרי. לאפיפיור יסכימו

כנסת
ת ש ד היור

הת הכנסת של והמשפט החוק ועדת דיוני
 חוק עמד היום סדר על בעצלתיים. נהלו

 שמעון ד״ר חרות, ח״כ חידד לפתע שיגרתי.
אוזניו. את יוניצ׳מן,

 האוזנר, גדעון ענה הח״כים אחד לשאלת
 חוק לגבי כי הממשלה, של המשפטי היועץ

 כי העקרון קיים החוקים, כל לגבי כמו זה,
 זה, עקרון התובע. על חלה חובת־ההוכחה•

 יסוד הוא פסקנית, המשפטי היועץ קבע
במדינת־חוק. משפטית תפיסה כל

 שאל אדוניי* את לצטט לי מותר ,האם
 הוזעדה דיוני כי ביודעו בתמימות, יוניצ׳מן

חסויים. הם
 ,בוודאי,״ למלכודת: נכנס המשפטי היועץ

השיב.
בתפ לקודמו סטירת־לחי הנחית בזאת

 כי כהן. חיים הנוכחי השופט־העליון קיד,
 נגד העבירות בדבר החוק אבי היה כהן

 חובת״ את בפירוש המטיל המדינה, בטחון
הנאשם. על ההוכחה

ם1סד
ת עד בי ש הוו שי ק ה

 300כ־ ים־המלח השנה ברח לחינם לא
 נמאס כי בסדום. המקוריים מחופיו מטרים

 בעיני קשור להיות המסכן לים סוף סוף
 פרשיות תמיד מתרחשות בו למקום הבריות

ל ועד ורעיתו לוט מימי — סנסציוניות
ה לריחות התווסף לאחרונה האשלג. מפעל

 פרשה של פחות לא חריף ריח חריפים
מתבשלת. חדשה

 של אפו לנחירי הריח הגיע שעבר בשבוע
הנוער אכסניות אגודת המדינה: מבקר

 מוזס, זיגפריד לד״ר פנתה בישראל <אנ*א)
 למתרחש דעתי את ולתת לבדוק בבקשה

המסו בסדום, הנוער אכסניית נועם, בבית
ה אכסניות רשת מפת על 11 במס׳ מנת
בישראל. )14 הכולל: (המספר נועד

 נועם לבית מחם ד״ר יירד אם ואומנם,
ביקו על מפורט דו״ח משם בחוזרו ויכתוב

״נו המושג בהגדרת להתקשות עלול הוא רו,
 ימצא לא שם שיראה אותם ובין היות ער״,
 משנה יותר זה כי ).37( לגילו מתחת רבים
 האכסנייה לצריפי בכניסה אנ״א שלט נשאר

 הצריפים המקורי. יעודם של האחרון השריד
ה רבמטיזם, סובלי לאכסנית הפכו עצמם
 ים־המוות, של המחיים במימיו לטבול באים
 אוכל כולל ליום, ל״י 9.50( ולהתחמם לנוח
 של בחדר ושמיכות סדינים ללא מיטה מלא,

מיטות). 5־3
 בקשה במכתב ההר? נופר מי על
 מזכירות דורשת באכסניה, ביקורת לערוך

 התחייבויות קויימו אם לבדוק האגודה
(בחתי עצמה על קיבלה אשר תמר, מועצת

 ״לקיים אלמוג) יהודה ראש־המועצה, מת
 נועם שם על הנוער אכסנית את ולהחזיק

 הארצית ברשת כאכסנית־נוער, בסדום ז״ל
 ולפי בישראל, הנוער אכסניות אגודת של

 משרד ידי על המאושרות אנ׳׳א, תקנות
 למסור התחייב גם אלמוג והתרבות.״ החינוך
שוטפים. דו״חים

ו החינוך משרד קיבלו אם יודע ,אינני
 אמר אלה,״ דו״חים המדינה ומבקר התרבות

 בחנות כץ, ולטר האגודה, מזכיר השבוע
 ״אבל הירושלמית, ציון בככר לבגדי־ילדים

 קיבלנו לא אנחנו משנה יותר כי יודע אני
הכס על ביקורת כל לנו ואין דו״ח, שום
שם.״ שהושקעו פים

 ״כהשקעה ההשקעות: מהן פירט אף כץ
מקו 140( הצריפים את הקמנו — ראשונה

 של השנים שש משך כך, ואחר לינה) מות
 לירות, אלף 48כ־ הושקעו האכסניה, קיום
 כספים השיג אלמוג גם גס. חשבון לפי

 מלמסור אותו פותר זה אין אך רבים,
אכסניה.״ בכל כנהוג דו״חים

 כבר נטושה ואלמוג אנ׳־א בין המלחמה
ויו יותר מופיעים החלו מאז שנים, 4

 ופחות פחות ונשאר רבמטיזם, סובלי תר
לנו יש שנים ארבע ,כבר למיילים: מקום

וי תמיד שאנחנו היא הצרה איתו. בעיות
 אדם ותיק, ציוני הוא הכל אחרי לו. תרנו

ץ... מכובד, לו ה.. איך יודע אתה ח  שז
 לסטאטוס הגענו ולבסוף לו, ויתרנו תמיד

 לזקנים. מקומות 70ו־ לנוער מקומות 70ש־
המזכיר. סיפר קיים,״ לא זאת גם אבל

 סדום, במערת מפולת ,היתד, כץ: מחייך
 סכנת קיימת כי תמר מועצת טוענת ועתה

צרי ליד ודווקא — ההר חלק של מפולת
 והוא — לזקנים ולא לנוער, המיועדים פים

 כי מוען הוא עכשיו הצריפים. את הוריד
 נכון. זה שלנו. תמיכה בלי להיות יכול הוא
שוכח.״ הוא זה ואת יכול, לא בהתחלה אבל

 בא אינו הנוער ממילא כי טוען אלמוג
 שם, לן למצדה, ישר נוסע אלא לסדום,

ל טוען מצדה. לראש בבוקר מוקדם עולה
 גירשו כי לסדום, בא לא .הנוער : כץ עומתו

לאכ מקום שיש טוען אני מסדום. אותו
 בעין־גדי, וגם במצדה וגם בסדום גם סניה

אלה.״ אזורים לשלושה מחולקים הטיולים כי

 בסדום בהיותו קפאה. לוט״ ״אשת
 בעל עם להיפגש שלא מוזס היה יכול לא

 הוא. גם כרימון טענות מלא לוט, אשת
מזו המסעדה בעל אורנשטיין ליצחק הכוונה

 ליד שנתיים לפני הוקמה אשר הקירות, גגת
 אורנשטיין משרד־הפיתוח. ביוזמת האכסניה
 של הלוואה גם קיבלו בוטקובסקי ושותפו
 צריפים שני להקים והבטחה לירות 15,000
 השותפים שני למלון. הפיכתם לשם גדולים

לאפס מתחת מטרים 392 נשותיהם עם ירדו

שיצא בן־גוריון, ביותר. הקרובים כימים תתחדש ״הפרשה" +
 •שים יהיה), נאשר (יהיה ועדת־השרים דו״ח פירסום עם מיד חדשה להתקפה

 להדחת בקנוניה חלקו על להתגונן תחת חדשה. נקודה על הדגש את הפעם
המדינה לבסחון עצום נזק חאחרוניס בחודשים הביא לבון ני עתה יטען לבון,

 הבטחון. מעדנת על וביקורתו הפרשה חידוש עצם על־ידי
לידי העניינים את להביא הצורך ;ההתקפה להחשת נוספת פיכה

 הנמנע מן לא זה רקע על הציבור. דעת את יסיח איינסן שמשפט לפני הנרעה
הצורך. במקרה יידחה, איינמן שמשפט

ההתלהבות אחרי רפאל. יצחק ח״ב נגד סנקציות יופעלו לא •
 צעדים או המפלגה מן רפאל הוצאת ני הדת״ם־הלאומיים הבינו הראשונה,
רפאל ני חלום־חייו. את להגשים רפאל בידי יסייעו רק אחרים דראסטיים

את להרגיז נדי לשר־הדתות, בן־נוריון דויד אותו ימנה זה שבמקרה חבטו

 עד בו. תומן שרפאל גורן, שלמה של בחירתו את סופית ולהבטיח הד״לים
 בגלל שר, לנהונת רפאל של מינויו נגד ביג׳י של ויטו תמיד קיים היה נה

 מקל־חובלים ברפאל ביג׳י רואה עתה רפאל. של בסברו הקשורות פרשיות
 ביחס חלילו לפי לרקוד יסרבו שאלה במקרה הד״לים, את בו להנות

גורן. לשלמה
הפוליטיים הארועים בראש תעמוד הפליטים בעיית •

ה נ ש ה. כ ב רו ק  נובר לחץ יופעל הברית בארצות הנשיאים החלפת עם ה

 מדינות דוב אשר בדרן הפליטיס בעיית לפיתרון לחסנים ישראל על והולך

 לבין לישראל שיבה בין לבחור לפליטים זנות מתן בה: דוגלות העולם

 הנציגים ממחצית למעלה נקטו בו באו״ם, האחרון הווינוח פיצויים. תשלום

זו. למערבה לאומי הבין הקרקע את הנשיר ישראל, ממשלת עמדת את הנוגד בקוו
 כארצות- השפעתה כל של כללי גיוס תכריז ישראל ממשלת

 המפלגה מל נבד לחץ יופעל המכה. פני את לקדם כדי הברית
אן היהודים. קולות ללא נבחר היה לא קנדי ני הדגשה תוך הדמוקראטית,

א גזוזי י ל1ג ה ד \?2י

 הנאשם כי להוכיח התובע שעל היינו, •
 שאינו להונית חייב אינו הנאשם ואילו אשם,
אשם.

 עלו מטרים), 406 הים, בריחת עם (עתה,
מנצ החלו לאפס, מעל חום מעלות 47 עד

 נתן לא אלמוג אולם לוט. אשת את לים
הצריפים. את להקים רשות להם

 כי אורנשטיין וגם כץ גם קיוז השבוע
 אם הקרוב. בעתיד לסדום יירד מוזס ד״ר
 לעבור עשוי שים־המלח סכנה קיימת לא,
ירדן. גבול את

חיים דרכי
ה עוקץ ח די ב ה

 של זעמו את עוררה במעריב המודעה
 יושב־ראש כי בה נאמר ביבי. מרדכי ח״כ

 לישראל, הגיע השבדיים הביטניקים אגודת
 ד,מ־ מקומי. ביטניקי מועדון כאן לפתוח כדי

 להתקשר נתבקשו ,18 גיל עד עוניינים,
האורח. עם

 בא כך לשם האם נזעם. 35ה־ בן הח״כ
 למען פעל כך לשם האם מבגדאד? ארצה

 כך לשם האם שם? ונכלא מלבנון העליה
במשרד־הבטחון? עבד

 שאילתה. מגיש הוא מתרגז, ח״כ כאשר
 מ־ לדעת אחדות־העבודה, איש הח״כ, ביקש

שר־המשמרה:
 בי־ פעילות על למשרדו ידוע ״מה •

 נוכח משרדו עמדת ומה בישראל, טניקים
זוז״ פעילות

 קיום לאפשר השר בב׳ חושב ״האם •
ב או בתל־אביב, הביטניקים לאגודת סניף

בישראל?״ כלשהו אחר מקום
פעי כי סבור השר כב׳ אין ״האם •
חמור נזק בה יש בישראל הביטניקים לות

)12 בעמוד (הסשך

 את יפתור תקמח מתיך הקרובה, ••בשנה זה בנימוק יתחשב לא קנדי ני נראה
 אומנם אם יוגבר האמריקאי הלחץ הבאה. הבחירות מערכת תחילת לפני הבעיה
הפליטים. בהחזרת בתקיפות הדוגל פולבריים, הסנטור לידי שר־החוץ תיק יימסר

 כעיקר, צעירים רופאים, של בקליטתם חמור משבר •
נוצלו היום כבר הקרובים. כחודשים צפוי החדשה חעליח מקרב
 של הקליטה במחלקת חדשים. רופאים של בעבודה קליטתם אפשרויות לרמייה

 בעבודה. לסידורם רופאים־פוליס 100 עתה מצפים בלבד היהודית הסוכנות
 נראים אינם חדשים עבודה מקורות שוט מספרם. יוכפל הקרובים בחודשים

הרוקחים. לגבי גס נוצר דומה מצב באופק.

 של המכירות מחלקת מנהל סמית, ארולד של להתפטרותו צפה •
 של הכללי המנהל לבין בינו קשים דברים חילופי אחרי חדרה, נייר מיפעלי
 שמנהל לכך גרם המפעל כישלון התאית. מיפעל כישלון רקע על המפעל

לח. ומחוצה בארץ שונים לספקים בהתחיבויות לעמוד מסוגל אינו המכירות

פי על כסרט־יענק, כקרוב יועלה אלכסנדריה יהודי הווי •
 אירועים המתאר הרומאן, דארל. לורנס הבריטי המשורר של האחרון ספרו

 יותר רגיל לסרט ייהפך כרכים, 4וב־ שונות זתיוודראות מארבע מסויימים,
כוכגותה מנדולות 4 של השתתפותן רגיל: הפחות הצד טכנית. מבחינה

הפברן. ואודרי גארדנר אמה ברגמן, אינגריד מיילור, אליזבט — הקולנוע

 כ־ קשיים כפני יעמוד ישראל משטרת של הגיוס אגף) •
שיטור תפקידי למילוי שוטרות לגיוס שנקבע התקן מילוי

 אחרי מילא לא המתגייסות של הראשון המחזור התנועה. על ופיקוח
שהו בדרישות עמדה לא מהמתגייסות ניכר חלק של רמתן בו. שתלו התקוות

לתפקיד. תתקבלנה בשפרעם השוסרות לקורס שיצאו מאלה הלק ורק צבו,
על־ידי בקרוב יערף כמינו מיוחד בידור ליצוא נפיץ •

 מנהל וכיות בצל־ירוק, מנהל לשעבר דשא, דשא. (״פשנל") אברהם
 כדי נשיס, של כדורגל קבוצת בארץ לארגן עומד אמנות, למופעי חברה
 היותן על שנסף לקבוצה, המועמדות באירופה. הופעות לסיבוב עמה לצאת

 נשים קבוצת נגד תתמודדנה נאה, בצורה גס להצטיין חייבות ספורט, חובבות
באירופה. לשונות בארצות הקיימות

121111 הזח הסולם


