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 המפלגה ממנהיגי ככמה החושדים אופוזיציונייס, חוגים •
לתקוף עשויים כיג׳י, את להציל ינסו זאת בכל כי הדתית

 לפירסוס למסור אלה עסקנים מעיינים השאר, בין אישית. אלה מנהיגים

כמוס. בסוד כה עד שנשמרו מנהיגים, אותם של מחייהם אינטימיים פרטים

נגד שתיערך בתל־אכיב, נוספת להפגנת־סטודנט״ם צפה •
 הדמו־ להגנת הוועד זה. שבוע בסוף — ביג׳י של בראשותו ממשלה הקמת

 גס אן — רשיון לקבלת בבקשה למשטרה פנה ההפגנה, את המארגן קראטיה,
של ברחובותיה התנגשויות להתחולל עלולות — כזה רשיון ויתקבל במידה
העיר.

העיק הנושאים אחד תשמש ישראל של הכטחון מערכת •
אם בעיקר הקרובים, כחודשים ציבוריים לויכוחים ריים

 להקים ההצעה תועלה וראשונה בראש בחירות. מסע בקרוב יתחיל
הבטתון, וראשי הצבא על תפקח אשר בטחון, לענייני עליונה לאומית מועצה

 ונעריו ביג׳י על־ידי שנעשו כפי חסרי־אחויות צעדים של הישנותם למנוע כדי
המפלגות. של המכריע רובן על־ידי תועלה זו הצעה הבטחון. מערכת בראש

 לנאומים בקשר שאילתות יגישו בכנסת סיעות מספר •
השר סגן שנשא בנאום פרס. שמעון הביטחון שר סגן של פומביים

 כן והבטחון. החוץ בוועדת סגורים דיונים של תוכנס את גילח שבוע, לפני
הבכיר. הקצין של זהותו את הזדמנות באותה פרס גילה

במדינה

 נהגי יגשימו אם הארץ למשק חמורים זעזועים צפויים •
שערכו הנהגים/ מכוניותיהם. את להשבית איומם את המשאיות

המוטל המיסים נטל את להקטין דורשים תל־אביב, ברחובות הפגנה השבוע

חדרה
מתנדפים מכבי־אעו

 אנחנו כך. להימשך יותר יוכל לא ״המצב
 אם אסון. שיקרה עד לחכות מוכנים לא

 שילך — זר, את לעשות יכול לא הוא
 אזרחים קבוצת דרשה אלה במילים הביתה.״
 את פנימית׳ לפגישה שנתכנסה חדרתיים,

 מכבי־ מפקד ברקוביץ, אליעזר של סילוקו
בחדרה. המתנדבים האש

 עוד הוקמו המתנדבים מכבי־האש אגודות
 /תפקידו־,כיבוי מלבד בבריטים. המאבק בימי
לפעו מסווה האגודות שימשו מילאו, אותו
 להעברת בעיקר — שונות בטחוניות לות
שונים. גופניים ולאימונים נשק

 העניינים. השתנו המדינה, קום לאחר
 הכבאות״, שירותי ״חוק הוחק 1959ב־

 המתנדבים אגודות כל את להעביר המחייב
 המקומית המועצה או העיריה של לפיקוחה
 הוקמו יותר, קטנים במקומות במקום.

שירותי־ את לנהל שמתפקידם איגודי־ערים

)4■ נזעמוד (המשך
.הנוער משבר סיבת זוהי דיזנגוף, .  יש .

 תל־ תושבי כל על מאוד כבד מם להטיל
 קורא שהייתי בלבד, אחת קרן למען אביב,

 והספר״. הכפר ״קרן — הציונות קרן לה
. .  צנע, של חמור במשטר לחיות עלינו .

 הטטאג־ של הנוכחי המשטר שאינו במשטר
 מוסרית הצדקה כל ללא חיים אנו שבו דרד
ת.., או  לחיות עלינו הבאות בשנים כלכלי

 ,10 לפני חיינו בהם לאלה דומים בתנאים
שנה.״ 13ו־ 12

 לעם הרצויה האידיאולוגיה •
 את לנוער לתת חייב ״אתה ז ולמדינה

כאידיאולוגיה.״ גם צד,״ל

מסים
נשימה מס

 הקשה שעבודתו מקובל האוצר בחוגי
 שמות במציאת היא האוצר שר של ביותר
 את אשכול הפך השבוע למיסים. חדשים

 זומם הוא ישן שם של מסווה תחת היוצרות.
חדש. מם להטיל

תי אשכול מוסיף הישן קנייה מס לחוק
 מקום בכל ״.3 מס׳ ״תיקון הקרויים קונים
טעו ״סחורה המושג מופיע בו הישן בחוק

״שירות״, המילה את אשכול מוסיף מס״ נת

 כתב־ בתירגום אלה בימים העוסק מס, חיים
 והמהווה גרמנית הכתוב חדש ספר של יד

אייכמן. של תפיסתו של חדשה גירסה
ה היהודי של סיפרו את שמתרגם מם,

 שהיה מי ),51( ויזנטל שמעון אוסטרי
 מחנות שוכני של העולמי הארגון יושב־ראש

 ,1954ב־ עוד הגיש ״ויזנטל טען: הריכוז,
 קונסול אשל, ולאריה גולדמן נחום לד״ר

 המוכיח ומפורט, ארוך דו״ח בווינה, ישראל
 כעבור רק בארגנטינה. נימצא שאייכמן

 על תודה מכתב התקבל חודשים מספר
ה לדעת כי — והמטעה׳ המעניין ד״דו״ח
 שכן בבעייה אז שטיפלו הישראליים חוגים

בדמשק.״ אייכמן
 ויזנטל של ספרו טלסקופי. עיקוב

המל סיום מאז המחבר עבודת את מתאר
 היתד, שלה הכותרת שגולת עבודה חמה,

 ב־ אייכמן אדולף של ואיתורו זיהויו —
 תרה סיפרה המלחמה אחרי בואנוס־איירס.

התג כי הנאצי, הפושע של אשתו אייכמן,
 ויזנטל, שנהרג. לפני קצך זמן מבעלה רשה

החד נישואיה על תרה של אמה את שחקר
 קל־ בשם שארגנטינאי גילה בתה, של שים
החדש. בעלה הוא מנט

 אייכ־ של החורגת אמו באוסטריה כשמתה
 טלסקופיות עדשות בעזרת ויזנטל צילם מן,
 דמיון וגילה — ההלתייה משתתפי כל את

 קלמנט. ובין אייכמן של אחיו בין מפתיע
על במודעת־אבל הופיע 1960 בפברואר

תרה של שמה אייכמן, של אביו מות
 לדבריו, ויזנטל, הסיק זו מעובדה אייכמן.

 ועל גירושה על קלמנט גברת של שסיפורה
סיפור־בדים. אלא אינו הראשון בעלה מות

ש הוא ויזנטל כי מס הסביר השבוע
 ריקארדו של בדמותו אייכמן את גילה

 שגילוהו לפני רב זמן המפורסם, קלמנט
ה־ שתי השתאת מויש. של גיבורי־ספרו

ה צדק אומנם אם ספק מטילה גירסות
 מויש של יצירתו את כשתיאר דבר, יומון

 זה. נושא על הראשון האמיתי כ״סיפור
ורציני.״ מדוייק אותנטי,

 מיושן רכב הורדת בדבר בתקנות מחודש דיון חנהגיט דורשים כן עליהם.
 צפויית לא זאת לעומת מסס. ברכב נוסעיו הסעת איסור ובדבר מהכבישים,

 בזמנו הס אף שאיימו המוניות, נהגי של מצידם נוספת פעילות כל כנראה
להסתדרות. השייכים התל־אביבי, האיגוד ראשי עמדת בגלל ובהשבתה, בשביתה

 ״בני בנשיא ייבחר לס מיכאל יוסף ד״ר המחוזי השופט •
בחירתו אפריל. בחודש שתתקיימנה בבחירות בישראל, ברית"

לפיו זח. במיסדר הכלליים והציונים מפא״י בין מו*מ פרי היא השופט של
 ועמדות הנשיא סגנות יקבלו הכלליים ואילו המיסדר, נשיא מפא״י איש יהיה

אחרות. מפתח

 המקומית המועצה פיזור על בקרוב יורה הפנים משרד •
נשתבשו לאחרונה ממונה. מועצה הקמת על ויפריז קרית־בנימין

 והכרזתו, חרות, מסיעת החברים אחד של פרישתו סם המקומית המועצה סדרי
״עצמאית״. סיעה היותו על

מתפקידו. יפרוש שטיין, אריה תל״אביב, עיריית דובר •
 ל־ החיסכון גמול חברת — גחלת של הכללי כמנהלה להתמנות עומד שסיין

תיכוניים.
הליברלי־ לברית־המועצות. קיץ נסיעת לערוד תוכל השנה •
 נס הגיעה בארצה התיירות תנועת כלפי ברית־המועצות ממשלת של זציה

 יהיו הטיולים בל אולם מבקש. לכל כמעם ינתנו כניסה ואשרות לישראל
 בברית־ כזה■ טיול של מחירו מראש. ערוכה תכנית לפי קבוצתית בססגךת רק

... _ , - .' למשל. לבריטניה, טיול מחיר על יעלה לא המועצות

מי על הפיקוח את להעכיר הצעה תועלה •  של הפרסו
לידי סרטים:: לביקורת המועצה מידי כישראל הקולנוע סרטי

ה. ר ט ש מ  הטוען ,׳•׳גרי שוי הקולנועי הצנזור של מצידו תבוא ההצעה ה
 לסרטיהם הרעשנית בפירסומת עוקפים בתי־הקולנוע ובעלי הסרטים מפיצי כי

הצנזורה. הגבלות את

 הוא ״סוחר״ המושג מופיע בו מקום ובכל
שירות״. ״נותן הביטוי את מוסיף

 הכנסת, אישור את יקבל זה צנוע כשתיקון
 האוצר ״שר (ב): 3 קצר סעיף יכלול הוא

 ואת טעוני־מס שירותים בצו, לקבוע רשאי
 באחוזים עליהם, המוטלים המס שיעורי
 בכמה או אחרת בדרך או השירות ממחיר

 כלשונו שד,קונצים, אחרי —כלומר דרכים.״
 שר רשאי יהיה לחוק, ייהפכו אשכול, של

 מכאבי־ הסובל אדם על מס להטיל האוצר
 או רופא, של שירותיו את והמקבל בטן
 בבעיותיו עורך־דין עם המתייעץ אדם על

ך,משפחתיות.
 רוזוב־ עמוס עורך־הדין השבוע כשהסביר

 סיכם: זה, שירותים מס של מהותו את סקי
 — אוויר נשימת על מס עד כאלו ״מתיקונים

קטן.״ המרחק

אייכמן פרשת
נוספת גירסה

ל העניקו ביג׳י של שנערי־החצר אחרי
להש הזכות את פרלמן ן״מויש״) משה
 הבטחו־ בסודות ספרו, כתיבת בעת תמש
 הזה (העולם אייכמן בלכידת הקשורים ניים
 בן־ ויצחק רוזן פנחס השרים הביאו },1220

 הממשלה, בישיבת לדיון זה מיקרה אהרון
 ניפסד נוהג תקף המשפטים שר השבוע.

 תועלתם את משרתת הצנזורה לפיו זה,
ואנשי־שלומם. החצר נערי של האישית
היה זה פירסום השבוע שתקף אחד איש

 צריכה היתד, האגודות, כל עם יחד הכבאים.
 לרשות בחדרה מכבי־האש אגודת גם לעבור

העיריה.
העניין. התפוצץ כאן

 לא חדרה את הכולל איגוד־הערים אנשי
אלי בחדרה, הכבאות תחנת שמפקד הסכימו

 להתנגדותם בתפקידו. ימשיך ברקוביץ, עזר
רצינית. סיבה היתד,

 תחנת הספיק. לא הרעוע הצריף
 עובדים במיוחד• מוזנחת בחדרה הכבאות
שהדרי שעה בשכר, אנשים שלושה במקום

 חדרה של בגודלה ליישוב המינימאלית שה
אנשים. שבעד, עד ששה הוא

 משוכנות להיות היו צריכות 'בו הביניין
 רעוע, פח צריף אלא אינו מכוניות־הכבוי

 הכבאי ולגשם. לרוח פרוץ מרוצף, בלתי
 אינו ולילה יומם בו להמצא החייב התורן
 תנאים מחוסר בתוכו לשהות למעשה, יכול,

 של לאמיתו התורן׳ נמצא לכן אלמנטריים.
עו אליו הצמודה כשהמכונית בביתו דבר,
ברחוב. בחוץ, הזמן רוב מדת

הסו בשלושת וחסר. מיושן עצמו הציוד
 חדרה, של בתיה את לשמש שצריכים למות

 10 בנות הן מסכות־העשן שלבים. שבורים
שבמ הכבאות מכוניות משתי ויותר: שנים
 היתה אילו — 1938 משנת היא אחת קום

 לפני כבר אותה מורידים היו משאית זו
הכביש. מן כשנה

 כימעט מאפשר אינו עצמו התחנה ניהול
 קיימים היו לא שנתיים לפני עד ביקורת. כל

 בע־ עבדו מכוניות־ד,כבאים ספרי־חשבונות.
אחרים, וגופים מע״ץ עבור בודות־חוץ
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