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)5 מעמוד (המשך
 הראשונה הפעם זו — הכושים ממועמדי
אלאבאמה. בתולדות

בריטניה
! בו א ר ש מס ב !חד

 אבל אפשרי. עדיין שזה האמין לא איש
 הצליח. קאלאגאן, ג׳יימם הבריטי, שר־האוצר

חדש. מס המציא הוא
 — בעולם עמיתיו לכל לקח נתן בזה

ספיר. לפינחס ובייחוד
 בפני עמד קאלאגאן ספיר. כמר לא
 כסף להכניס איך ספיר: כמו בעיה אותה

 ולפתוח המיצרכים את לייקר מבלי לאוצר,
התייקרויות. של עצום בגל

 את ספיר, כמו יעלה, כי ניבאו הכל
 לא הוא והבירה. הבנזין הטאבאק, מחירי
1* זאת. עשה

סלקטי מם חדש: רעיון המציא זאת תחת
עובדים. העסקת על בי

ר ק עי ה מיפעל כל שיטה: ייצור. :ה
 כל על קצוב מס משלם עובדים מעסיק
 מיפעלי על רק מוטל זה מס אולם עובד.

 חנויות בתי־מלון, מכבסות, כגון השרותים,
ובתי־קולנוע. חברות־ביטוח כל־בו,

 מיפעלי־ על המם יחול לא זאת לעומת
סוב יקבל יצרני מיפעל כל להיפך: ייצור.
לעובד. ל״י 3כ־ של בסכום סידיה

 ו־ חקלאות תובלה, מיפעלי של מעמדם
ישתנה. לא ציבוריים שרותים
 שר־ הסביר התועלת? מה ויסקי. כלי
 מים שותה כשהוא בנאום־התקציב, האוצר
 מותר המסורת שלפי למרות ויסקי, במקום

 מכריע נאום בעת אחת כוס־ויסקי לשתות לו
עוב לקלוט למיפעלי־הייצור עידוד זה זה:
ל כדאי יהיה לשרותים ואילו נוספים, דים

 את יחליש התעשיה, את ימריץ זה פטרם.
הבלתי־יצרניים. השרותים

 הבטיח יוקר־המחיה? על זה כל ישפיע איך
מאחוז. בפחות יעלה מדד־היוקר השר:

 לעלות היה יכול לא כזה שרעיון מובן
 מחייב זה כי הישראלי. האוצר שר של בלבו

חדשה. ומחשבה תיכנון
ט ב ש מ ד ח
 — שנה אלף לפני השתנה העולם גורל

 עמדו יום באותו .1066 באוקטובר 14ב־
 מול הארולד, מלכם בפקודת האנגלים,

 ליד רמה על הנורמניים, הפולשים התקפת
והושמדו. נוצחו האנגלים האסטינגס.
היסטו טעות זאת היתד, כי נקבע השבוע

ב צבאו את האנגלי המלך ערך אילו רית.
מנצח. היה הוא יותר, יעיל מערך
ה המצביא מאשר אחר לא זאת? קבע מי

 מנצח מונטגומרי, לורד אירי, ממוצא בריטי,
אל־עלאמיין.

 ״הלורד אמריקאי: עתון כך על הגיב
 על קטלנית ביקורת מתח כבר מונטגומרי

 עתה עצמו. זולת ימינו, של מצביא כל
העבר.״ כלפי גם זה כשרונו את מפנה הוא

צרפת
ת רך צ אין ש קדו דחיו

 או דוב, או זאב הוא הפרטי ששמו אדם
 היה יכול לא אריה, על לדבר שלא הרצל,
צרפתי. להיות
 ז׳רמינל בחודש 12ד,־ מהיום החוק לפי כי

 על ילדים בצרפת לקרוא אסור ״,11 בשנת
פוליטיקאים. או צמחים חיות, שם

הר כמו אנשים זה. חוק תוקן השבוע
 בצרפת מעתה להיוולד יוכלו רוזנבלום צל

 _2יב אנשים לא אך כחוק, בה ולהירשם
* סדן. דוב

 נאסר שנה 163 במשך בונד. ג׳יימס לא
 בתעודות־ לרשום בצרפת פקידי־ד,רישום על

 קאתולי קדוש של שמו שאינו שם כל הלידה
העתיקה.״ ההיסטוריה מן ״איש של שמו או

 לפי לנהוג לפקידי־הרישום הורשה עתה
 שמות מסויים״. וליברליזם מסוייט־ ״ריאליזם

מותרים. חיים) או ז׳יימס איוזאן, (כמו זרים
 פרחים שם על ילדים לקרוא מותר
 אך (אוליב), מסויימים מזונות או (ויאולט)

 אסור חיות. בשם לילדים לקרוא אסור עדיין
ה מן פוליטיקאים שם על להם לקרוא גם

__ הווה.
 — דה־גול שם עם ילד ייקרא שלא כך
 דה־גול כי פקיד־הרישום יניח כן אם אלא
ההיסטוריה. מן דמות כבר הוא

 שהנהיגה הצרפתית, המהפכה לוח לפי *
ל חדשה וספירה לחודשים, חדשים שמות
.1803 באפריל 2ה־ ליום היא הכוונה שנים.
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