
 הערבים, מפא״י. ועסקני הצבאי מימשל
 את לבקר הוזמנו לא אחרות, מפלגות אנשי

 מיפג־ ביסלו הבחירות לאחר משפחותיהם.
אלה. שים

רג ניצול את למנוע נסיון נעשה השנה
המולד. 'חג ערב הנוצרים שות

 הגיש כמים, יוסוף הנוצרי, מפ״ם ח״ב
 להשיב משר־הפנים תבע היום, לסדר הצעה

 לרשיונות־המע־ הנוגעות אחדות שאלות על
 בימים חולה שר־הפנים היה משום־מה בר.

 ההצעה המעבר. למחרת הבריא הקריטיים,
אקטואליות. מחוסר הועלתה, לא

חיפה
♦ אמר מ■

 ראש הופיע הסנה, חברת במכתב מצוייד
 שנתכנסה העיר מועצת בפני חיפה עירית

 החקירה ועדת בדו״ח לדון שבוע לפני
 משה הסגן, בכרמלית. התאונה לנסיבות

 באמצעותה להסנה. מאוד זקוק היה פלימן,
 שהוטחה רצינית, אשמה מעליו להסיר קיוה
העבו אחדות איש של שאילתא בצורת נגדו

ברזילי. צבי בעיריה, דה
 היתד, 1959 ״באוקטובר ברזילי: שאל

 מבקר לירות. אלף 32ב־ מבוטחת הכרמלית
 14ב־ צומצם הביטוח כי אז ציין המדינה

כ בעיריה התנקמה זו הקטנה ל״י.״ אלף
 ברזילי תבע בשעתו התאונה. ארעה אשר

 נענה זו, בעובדה לדון העיריה במועצת
הכספים. לועדת הועבר והעניין בחיוב

 אין כי ׳הסנה בהודעת מצוייד עתה,
 שבר בפני הרכבת את להבטיח אפשרות

 העניין. מכל להיחלץ פלימן ביקש מכני,
 בשולפו הנוכחים את הפתיע ברזילי אך

 הממונה של הודעתו זו היתר, אחר. מכתב
 בתשובה האוצר, במשרד הביטוחים על

 תמורת כי קבע בה ברזילי, של לשאלתו
 בפני הרכבת את לבטח ניתן מתאים תשלום

מכני. שבר
 כגמולו. לברזילי להשיב מיהר חושי אבא
 לברזילי: בפנותו הרעים, הסיכום בנאום
 הגישה שנאסרה על כאן התרעמת ״אתה

 נאה לא התאונה. בעת למינהרה לעתונאים
 תאמר סגירה ובישיבה כך תדבר שכאן לך
 חושי ציטט הנוכחים לתדהמת ההיפך.״ את
התאו ביום שנערכה הישיבה פרטיכל את
לעתונאים. גישה למנוע ברזילי דרש לפיו נה,

 כנשוך קפץ ברזילי אבא. של יד
 והוא זוייף!״ הפרטיכל שקר. ״זה נחש:

 לאשר ממנו תבע לפלימן, בהתרגשות פנה
 שישב פלימן, זאת. שאמר הוא לא כי

 ממקומו. לקום ביקש ישיבה, באותה ראש
 העיר ראש סגן אך עליו. העיק מצפונו

ב כתפיו על נחה חושי יד כי קם, לא
פלימן. לעבר סינן לי,״ תפריע ״אל רוגזה:

 במתרחש. הבחינו באולם בודדים רק
הדב כי לומר, היה יכול ולא רצה פלימן

 אמר אך נאמרו. אומנם חושי שציטט רים
מפ״ם. מסיעת עמאר משה עורך־דין אותם

האביב קדימה
רו שאינם תושבים לעשות יכולים מה

עצ שאלו זאת רחובם? שם בהחלפת צים
הכרמל. על בחיפה אביב רחוב תושבי מם

 במשרדי מוכרת כתובת הוא אביב רחוב
 הישראלי, הטלפונים בספר בחיפה, הדואר
 מס־ההכנסה משרד של וחשבונות בדינים

 עיריית של המיסים מכתבי מעטפות ועל
 אביב רחוב נקרא אחד במקום רק חיפה.
 הסיבה: עצמו. אביב ברחוב — אחר בשם

 ייקרא אביב שרחוב החליטה היפה עירית
קדימה. רחוב

 הרחובות שמית את ציונית. כקשה
 יושב־ראש העירונית. השמות ועדת קיבעת

האח המוניציפליות לבחירת עד הוועדה,
ש מלצר, שמשון המשורר היה רונות,

 בתקופת עוד .8 אביב רחוב היא: כתובתו
מספר ביקשו הוועדה יושב־ראש היותו

 הסטודנטים אגודת אנשי וינאיים, ישישים
 העיריה, מהנהלת בוינה, קדימה הציונית

 אגודתם, בשם העיר מרחובות לאחד לקרוא
ב בדו־קרבות, שלחמה הראשונה שהיתה

 מאחר האנטישמיים. בסטודנטים ממש, סייף
אביב, רחוב בסביבת מתגוררים וכולם
קדימה. לרחוב שמו את להחליף ביקשו

 הקובע הגוף שהיא העירייה, בהנהלת
ש מבלי ההצעה התקבלה השמות, את

 הרחוב, ותושבי השמות. ועדת את שאלה
 התפלאו עצמו, הועדה יושב־ראש ביניהם

 שלטי את שהורידו הפועלים למראה מאד
רחוב חדשים: שלטים ותלו אביב רחוב

קדימח.
 מהאביב להפרד רצו לא הרחוב אנשי
 פטיציה. על כולם חתמו ברחובם, הנצחי
ש מלצר, שמשון גם היה החותמים בכלל
 ד,פטיציה בועדה, מתפקידו בינתיים פרש

ונדחתה. המועצה לחברי הוגשה
הש לותר, לא החליטו הרחוב אנשי אך
כ־ והחליטו משפחות מספר התכנסו בוע

...״חינזורה רי געה רי, גיגה רי, ״גיגה
עין!״ עצמו על יפקח לא אם

 אצו כצבי וקלים התלהבות מלאי
להד המדור־להילכות־נימוסין־של־וגו׳ אנשי

כנ לכל ולשלחה הקטנה החוברת את פיס
ארץ. פי

 קפץ שכאן אלא המשיח. וימי חזיר
 קצין שבחבורה. הזאב של רוגזו עליהם
 ואלוף הילדים, סופר בצה״ל, ראשי חינוך
 מסכים שאינו הודיע זאב, אהרון משנה

בכבו לפגוע תעז בישראל מוסמכת שרשות
נוטעים שנה ״חמישים חיות: של דן

 אמר לחיות,״ כבוד יחס הארץ בילדי
ב החיות את להם מציגים ״והנה זאב,
שלילית.״ צורה

 פיהו מילא החברים של הגדול חלקם
הש כנץ חדי־עין אחדים כדג. ושתק מים
 בחוברת: אחרות בפיסקאות לפתע גיחו

 לכם איכפת מה / אומר: המלוכלך החזיר
 כשיבוא אתרחץ אני / מסריח? שאני

 אם בביתך / אומרים: ואנחנו / המשיח
 שלמה מדגרה אפילו / להקים תוכל תרצה

 / הסבל את מאחרים מנע אך / לחידקים
 נסה / זבל היית כמו לכלוך מוקף לראותך

בן־אדם. להיות זה מה / ותטעם נקי להיות
 החזיר של זיווגם על רוגזם קפץ ביחוד
כ רכים האחרים, הוועדה חברי והמשיח.

הח זאת ובכל הביקורת את שמעו טלה,
 לשרות האחרות החיות את להעמיד ליטו

להתפטר. החליט זאב רק האדם. נימוסי
הע פומבי, מויכוח שחן!ש אבן, אבא

 של לחוות־דעתם החוברת טיוטת את ביר
 שמע בינתיים והצהרונים. היומונים עורכי

 מיועדת שהחוברת הצהרונים מעורכי אחד
 וה־ מיהר המתחרה. הצהרון על־ידי להפצה

)18 בעמוד (המשך

ת ייכנעו באס  זו. החלטת לבטל חדשים הצבעה על שהחליטו המפלגות הנהגו
ת  את להגדיר חברים של לחץ קייס והליברלים, חרות מפא״י, אלה, במפלגו

ת עמדת  לדרישה בתוקף מתנגדים המרכזיים הפעילים לכאן. או לכאן המפלגו
הבאות. בבחירות פוטנציאלים מצביעים המפלגה מידי להוציא העלולה זו

ש יגיל, יונה :מפא״י בתוף לחיסול הבא המועמד © איחוד אי

מכיו על שנמניה גיל,י והקיבוצים. הקבוצות בקרב לבון פנחס של האחרונים תו

 כסה יונח את אילצו שאלה אחרי ונעריו ביג׳י כוונת על עתה יעלה המפלגה,
בתל־אביב. מפא״י סניף כמזכיר מתפקידו שבועיים לפני להתפטר

בעקבות מישראל, דיפלומאט החזרת של ראשון מקרה •
שבי ליהודים יחסו על תלונות  גרמנית, דובר אירופי הדיפלומאט, .הארץ תו

אחדים. שבועות בעוד לארצו יוחזר

הכרי־ מטוסי את למכור מאמציה את תגביר ״אל־על״ ©
ה י נ . ט ה ת ו ש ר ב  אחרי מעמסה, מהווים שהם למסקנה הגיעה החברה ש

שלושה של מנועים בשלושה דליקות פרצו אחד, שבוע במשך שלאחרונה,

ת המטוס ניאלץ מקרה בכל החברה. של שונים מטוסים שמנוע לנחו אחד כ

פולנית. תעופה חברת המטוסים, בקניית האחרונים המתעניינים בין משותק.
 בודקת בקרוב, ״אל־על" של הסילון מטוסי חמשת לניצול
יפאן. עד הרחוק, למזרח עד קו לפתוח האפשרות את החכרה

 כרית־המועצות לבין ישראל בין הקלושים המסחר יחסי 9
בלתי־מובנת מהחלטה בתוצאה יותר, עוד להתערער עלולים

מו הסובייטים החוץ. משרד של ט ס  ישראלי סרט בברית־המועצות להציג ה
 שנעשו, ההכנות למרות מייק. לייק איי הסרט את אליהם לשלוח וביקשו

יצואו. את אסר החוץ שמשרד אחרי הסרט, נשלח לא המוקדמת, והפירסומת

בקבד ישראלים כדורגלנים קניות של חדש למחזור צפה •
כן ארצה להגיע עומד בקרוב חוץ. צות ת מספר של סו  דרום- קבוצו

מפתות. הצעות ובידו אפריקאיות

 אחד כל על לצייר במאבק, ראשון שלב
בית-רחוב־אביב. כתובת: הרחוב מבתי

נימוסים
לגן־חיות בוא אבא־רה

מו היו מנומסים הומו־סאפינס שלושים
 כדג, אבן אבא את לקרוע השבוע כנים

 ולשאוג זאב, משנה אלוף את כגדי לשסע
 הנימוסים חוברת של ביטולה על כארי

בן־אדם. להיות איך הקטנה:
 ראשו את טמן והתרבות שר־החינוך

 של מהחלטותיהם התעלם יענה, כבת בחול
 המדור־להילכות־נימוסין־של־המועצה־ אנשי

 שרצו לתרבות־שליד־משרד־החינוך־והתרבות,
כחיות. לנהיג לא איך בני־אדם ללמד

 לעשות כשנה, לפני החליטו, המדור חברי
כשוע הערומים החברים, הנימוסים. למען
ה התמות לכבשים פח לטמון זממו לים׳

 אותם להפתיע שתיים, על בישראל מהלכות
 איך תסביר אשר קטנה בחוברת־מולטיליט

מנומס. להיות
 הפז- בידי הרעיון אח הפקידה הוועדה

 (דוש) קריאל והצייר חפר חיים מונאי
 חשו כנמלים, חרוצים והשניים, גרדוש
 הכריזו המצוירת. החוברת את והכינו

/ אין הבהמה מן האדם מותר ״כי בפזמון:

ת כל כויו •שמורות הז

 על אחרים ובמקומות הזה" ב״העולם הפיסומים בעקבות ©
 המפלגה עומדת בישראל, הנאצים טבוחי של רכושם גזל

שתועלה לוודאי קרוב בכנסת. הפרשה את להעלות הליבראלית
ו הרכוש גוזלי הם מי שתחקור פרלמנטרית חקירה ועדת להקים ההצעה

 שרדו שלא במקרה המדינה, לרשות להעבירו או הבעלים ליורשי להחזירו
כאלה. יורשים

מחדש. תעלה לאומית הגנה מועצת להקמת ההצעה •
פן לראשונה שהועלתה ההצעה  אחת היתה לבון, פרשת בשיא אקטואלי באו

 ומתן המשא בסוף הבחירות. בתקופת המפלגות כל של הראשיות הדרישות
נסיון או דיון שום מתנהל לא וכיום למעשה זו הצעה ירדה הקואליציוני

ה מפלגות נטיית עם .להגשמתה רציני צי מין משמאל האופוזי מי  את להגביר ו

תן מן תעלה ובצבור בכנסת האקטיבית פעילו  לכונן ההצעה קדודש הקרוב בז

פרלמנט ליזמה הליבראלית במפלגה שהוקמה מיוחדת ועדה הציבורי. הגוף תא

להעלותה. יש כיצד ותחליט זו בהצעה תדון הבטחון בשטח רית

הממשלה מדייניות על תערער הליבראלית המפלגה •
 מפגיעת החוששים המפלגה אנשי לאי״ם. העממית ין0 קבלת בשאלת

 המסוייגת התמיכה את יאף להפסיק התביעה את יעלו הברית, בארצות העמדה
ת. במדינה הקומוניסטי

הבוהות. יחסי שנוי ייווצר הדת חוקי על ההצבעה בכל ©

ם ז חזח העזי מ 15ס


