
בעולם
גיברלטר

אלופים,
ומבריחים קלפים

 שקבע ישראל, קול של החדשות עורך
 אי, היא גיברלטר כי החדשות במהדורת

 היא גיברלטר גיאוגרפית. מבחינה רק טעה
 חלק היא שחיפה כשם ספרד, מיבשת חלק

 היא פוליטית מבחינה אבל מאו־ץ־ישראל.
במצור. הנתון אי — אי

 הצוק. בתולדות הראשון המצור זד, אין
 שנר,( 265 לפני האנגלים, כבשוהו כאשר
 ניסו מאז ימים. ארבעה של מצור לכך קדם

 העיר את לכבוש רבות פעמים הספרדים
 נמשך ביותר המפורסם המצור בחזרה.

 הוא .1779 משנת תמימות, שנים ארבע
 שיטה בריטי תותחן המציא כאשר הוכרע

הצי ד,מלובנים הפגזים פגזים. הרתחת של
העיר. על שצרו הספרדיות, הספינות את תו

למקו שהגיעו כפי אליו, הגיעו האנגלים
 במטרה כמושיעים, באו הם רבים. מות

 לגבור הספרדי לכתר אחד למועמד לעזור
 המקום את כשראו אבל אחר. מועמד על

שכחו הצבאיות, אפשרויותיו והעריכו,את

 בממשלות כשר שימש פעמים כמה עימו.
 עצמו על והעלה — הרביעית הרפובליקה

״או את אז גינה דה־גול הגנרל. זעם את
 והכל — המרק״ קערת אל שהלכו תם

הכוונה. למי הבינו
 דה־ לעליית שקדמה המתיחות בתקופת

 לדעת האיש. נעלם ,1958ב־ לשלטון, גול
 דבר. נפל איך שראה עד התחבא, אויביו
 להכין כדי לאלג׳יריה עבר שלו, לדבריו

 של השלטון תפיסת את סודי, במטה שם,
דד,־גול.
 גבר הוא שאבאן־דלמאם ,54 בגיל עתה,

מבחי גמיש ספורטיבית, הופעה בעל נאה,
 מניין יום בכל הבוחן אדם — פוליטית נה

הרוח. נושבת

בריטניה
ה״דולס־רוים״ איש
 מכונית בעל להיות רוצה אנגלי כל

 להיות רוצה גם אנגלי כל רולס־רויס,
 סמיתהוא ג׳ון בטוח. במחוז חבר־פרלמנט,

 חבר־פר־ והוא רולס־רויס, בחברת מנהל
 ברוב מחדש, להיבחר יכול גם הוא למנט.
או־ לונדון. במרכז לחלוטין, בטוח שמרני

* גיברלטר
רותחים היו 'הפגזים

 כבשוהו. שלמענו לאיש הצוק את למסור
ה את סיפחו גיק, היוניון את הניפו הם
ש המיבצרים משרשרת כחלק לעצמם, אי

 להבטיח ושנועדה הזמן במרוצת נוצרה
וקפ מלטה דרך — התיכון הים את להם

חיפה. עד — ריסין
 הצבאית. חשיבותו את הצוק איבד מאז

 ברטייים לאלופים גן־עדן נשאר הוא אבל
 לא ״לעולם ולמבריחים. לקופים ■בדימום,
ה ראש־ד,ממשלה השבוע הכריז ניכנע!״
חסן. אברהם יהושע סר מטר), 1.56( קטנטן

ל יכולים אינם הספרדים האדם. זרם
 מי־ ,מתפילה העיר כי המים, זרם את נתק
 כוח־ זרם את לנתק יכולים הם אבל ים,

ל זקוקים העיר תושבי אלף 25 האדם.
ה ספרדיים, פועלים 4700 של שרותיהם

 הגבול — ה״לינאה״ את יום מדי חוצים
הספרדי.

סג כאשר סופית, זה זרם נותק השבוע
תנו את והפסיקו הגבול את הספרדים רו
גיברלטר. על מצור החל שוב המעבורות. עת

צרפת
מגיין

הרוח נושבת
 ״דוכס פעם, לא נקרא, המנוח חושי אבא
 ממשלת ראש עתה שהפך האיש חיפה״.

 — אקוויטניה״ ״דוכס ככינויו ידוע צרפת
 העיר שוכנת בו הצרפתי המחוז שם על

 בבית־הנבחרים מייצג הוא אותה בורדו,
 כראש־העיר מכהן גם הוא שנה. 23 מזה
שנה. 22 במשך בורדו של

 באלו שאבאן־דלמאס, ז׳אק הארוך, שמו
 האנטי- במחתרת בהיותו המחתרת. מימי

 ״שאבאך, הכינוי את לעצמו אימץ נאצית,
 בגיל משפחתו. לשם מכן לאחר צירף אותו

 המחתרת, בצבא תת־אלוף הפך כבר 29
פאריס. בשיחרור חשוב תפקיד מילא

 שא־ ,פוליטית מבחינה המרק. קערת
 היה הוא שבשבת־רוח. הוא דלמאס באן
 אך המלחמה. אחרי דד,־גול מעריצי בין

פרש לא ,לגולד־,־מרצון הגנרל פרש כאשר

 את מחדש יציג לא כי הודיע השבוע לם
מועמדותו.
 הפרלמנט, בבניין העבודה ״תנאי הסיבה:

ללא־נשוא.״ הם וסטמינסטר, ארמון
ה חברי 629 שאר מזכירה. שליש

 מוכנים אינם אך עימו, מסכימים פרלמנט
יוד הם מרחיקות־לכת. כה מסקנות להסיק

 הוא הגותי הסיגנון בעל הארמון כי עים
 לח״פ אין וכי מחרידה, בצורה מיושן
תפקידו. את שם למלא אפשיות כל בריטי
סמית: של התלונות בין

 חבר־פרל־ של החודשית המשכורת 0.
 אש״ל, תוספת ללא — ל״י 2000 היא מנט
ממש אחר.** תשלום כל או מזכירה שכר

 פקידה, שרותי עבור לשלם עליו זו כורת
 דירה והחזקת נסיעות טלפונים, דואר, דמי

 חבריי כמד, כל מחזיקים לכן בלונדון.
 אף ואחדים אחת, במזכירה ביחד פרלמנט
אופניים. על לפרלמנט רוכבים

סקאנדל! — בבניין הטלפון סידורי #1
 חדריי אין הפרלמנט חברי לרוב 0,

 ל' חדרי־עבודה 70 רק יש בבניין. עבודה
 החבר עושה עבודתו את החברים. 630

 הוא שם בפרוזדור, ספד, על יושב כשהוא
 ממנה ששליש למזכירה, מכתבים מכתיב

 היה סמית כי יתכן מטרים. מאותלו. שייך
 הישראלי בפרלמנט כי ידע אילו מתנחם,

 חדריי לא וגם לח״כים, פקידות בכלל אין
 ה־ ח״כים. 120 רק שיש למרות עבודה,
ה הסיעות, מזכירי על־ידי נעשית עבודה

המפלגות. למנגנוני כפופים
 אמנם יש הכנסת של המודרני בבניין

 אלה אך — הח״כים מן לחלק חדרי־מנוחה
 מן רחוקים שהם מכיוון בשימוש, אינם

 ארונות. בהם ואין המקלחות, ומן הנוחיות
ה לחברי כמו קטנים, ארונות יש לח״כים
 אחרת. בקומה אולם — הבריטי פרלמנט

 את ולהחליף להתקלח לנוח, הרוצה ח״כ
מטרים. ימאות כמה לעבור צריך — בגדיו

 נראה הספרדי, הגבול מצד בצלום, *
ה ומימין התמונה, בתחתית נמל־התעופה

הצוק. שבמידרון והעיר נמל
ב נטו, ישראלי, ח״ב של משכורת **

בחזזש־עבודה. ל״י 1400נ־ אש״ל: תוספת

המוצר
החדש
אולמי
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