
 הביא כדיו?, שנה 25 לפני שיצא־לאור הזה״ ״העולם גליון
 אייזג־ דוויים כוכבים) 5( הגנרל את שהציגה מצולמת כתבה
הנשי לכם מועמדותו את להציג שנים 25 לפני שהחל האור,
 הכתכה כגוף שנה. 24 לפני השכוע זה לתפל,יד ושנכנם אות׳

 כתכה סיכוייו. והוערכו החדש, הנשיא של חייו תולדות הובאו
 ״פליינג־אנטר־ הפפינה רכיחוכל של במאכלו עסל,ה נוספת
 צידה, על ספינתו נטיית למרות כמשכרי־הים, שנאכל, פרייז״

כולו. העולם עיני את כמאכלו מרתל שהוא תוף
 כטייס עסלה שנה 25 לפני הזה״, ב״העולם אהדת כתבה

 מאמי־ אחד שהיה לישראל״, לתעופה ו״בללוב שתל,אי אדם
המשל על הכתבות במיסגרת הישראלי. חיל־האוויר של היסוד

 של בשילום־הכלכלי שעסלה כתבה השבועון הביא במדינה,
לישראל. החשמל והכרת כסדום, האשלג חכרת

 ישראל אלופת גרבי, שפה השחייה שיאנית :הגליון בשער
 מצולמת כתכה גם הולדשה האלופה לאימוני משחים. ככמה
הגליון. של האחורי כשער

בגין מנחם חבו־הכנסת * מכולם הגדול הניחוח
יזין יגאל הומטכ״ל של האפיפיות * מהכנסת נזרק

------------------------------------- —י . י ■ ■ -----------------------------------------

העם
לגולגולת הלירות מ־ספר

 תכולת־עין צעירה היתה גיבורת־השבוע
 מכוסה ולקפוץ, לנתר האוהבת ועליזה,
 שמה: מודרני. מבגד־יד גם הנופל בכיסוי
הישראלית. הלירה

 הצעירה האלופה של האחרון הזינוק
 מנד כי עקשניות שמועות כשנפוצו החל

 השטרות, את להחליף עומדת שלת־ישראל
 כי אף מהם. חלק להפקיע או להקפיא

 האיש הגיב רשמי, אישור שום היה לא
ה ״אם הרוסית: לאימרה בהתאם הקטן

 שישנו סימן מדנדנות, בכנסיות פעמונים
 התחרות כללית, בהלה החלה חג!״ איזה

 מעט זה היה לקנייה. הניתן כל על פרועה
 לא השחור השוק ספסרי אפילו מאוד:

שט תמורת סחורתם את למכור התלהבו
לש הם עלולים מחר כי חששו אשר רות
 זה ישראלי שיא סיגריות. להבערת מש

 של בינלאומי שיא על־ידי בצל הועמד
 ערי- הוטלו. • הזרות בבירות אלופה: אותה

המב השוק. אל ישראליות לירות של מות
 למחרת ערכן את תאבדנה פן חששו ריחים
היום•

ש העובדה מראש. ידעו היהודים
 כה לבהלה לגרום היתר, יכולה זו שמועה

 של הטוב בזיכרונם נעוצה היתד, קיצונית
פי מה בשרם על חזו אשר רבים, יהודים
 אחרות. במדינות שטרות החלפת של רושה

ה כל בשעתו הופקעו ובצרפת בבלגיה
 ונפרעו הגבוהים, הערכים בעלי שטרות
ב הזמן. במרוצת רק הממשלה על־ידי

 זלוטי תמורת זלוטים מאה הוחלפו פולין
זלו שלושה ותמורת אנשים, לסתם אחד
הוח בברית״המועצות *״. לפועלים טים
לעוב רובלים של מוגבלת כמות רק לפה
ב כמו (שלא העודף. כל והופקע דים,

 ברית־המועצות ממשלת שמרה ישראל,
מוח בסוד הכספים להחלפת התוכנית את
ה דבר על נודע אחד במחוז רק לט.

 היהודי במחוז מראש. ימים כמה החלפה
בירובידג׳אן). בחלקו:
הממ תכנית היתד, יודעי־דבר לדעת

 הכספים ממחזור אחוז 35כ־ להקפיא שלה
 שהוברחו, לירות מיליון 5 הפקעת (כולל

 היתה זו הקפאה לחוץ־לארץ), כמשוער,
 לירות, מיליון 70כ־ של מחזור משאירה

 קום ביום לירות מיליון 28ל־ בהשוואה
המדינה.
 האיש אולם להתרגש? לד למה

ממלכ בחשבונות השבוע עסק לא הקטן
 הפרטיים. בחשבונותיו טרוד והיה תיים,

לי מכמה קדחתניים חשבונות ערך הוא
 שאם ברור היה וכיצד. להיפטר, רות
 דווקא ייפגע הפועל, אל ההחלפה תצא

 כבר השוק־השחור מומחי הישר. האזרח
 השמחים שלהם. המזומן מהכסף נפטרו

 שהלידות אותם היו זה ממצב היחידים
 השבוע אימרת בידיהם. מצויות היו לא

 ירודה, משכורת בעל פקיד, של זו היתה
 כמה בבנק לו שהיו המודאג לחברו שאמר
תן להתרגש? לך ״למה לירות: מאות

ה הלירה היתה פיחות, לאותו עד *
ב הכספים שוקי בכל בת־המרה ישראלית

עולם.
ה הממשלה כי להמחיש על־מנת ••

 הפועלים, של ממשלתם היא קומוניסטית
בפולין. בעלי־ההון של ולא

 הדאגה את לך ואוציא הכסף, את לי
הראש.״ מן

הכנסח
לחתן □,כרת זר

 ״חרות״ מנהיגי קראו שבועיים לפני
 הממשלה בקו למרוד הנרגשים להמונים

 כאשר גרמניה. עם למשא־ומתן בקשר
 היה כבר הסאה, את הגדישו כי הרגישו
 אלימות הפגנת היתד, התוצאה מאוחר:

 ועצורים פצועים מאות כמה הכנסת, נגד
הדמוקראטי. למישטר ומכה

 לשלול מפא״י מנהיגי הציעו ההפגנה אחר
 על- לו שנתנה הזכות את בגין מנחם מח״כ

 56 לכנסת״. ששלחוהו בוחרים 5500 ידי
 אוטומא־ בהצבעה הורמו צייתניות ידיים
 ממנה הוצא בגין חבר־הכנסת בכנסת. תית

 הגדולה המכה ירדה וכך חודשים, לכמה
הכנסת. ריבונות על הראשונה

 הצופים, קהל שקטה. היווה הבנסת
 הסערה של שניה במהדורה לחזות שבא

 שקטה. היתר, הכנסת התאכזב. החרותית
 המקובלות, בהשמצות הסתפקו הח״כים

כר וחסרי-הגיון מטושטשים היו הוויכוחים
הו לא בגין מנחם ד,שימחה, חתן גיל.
 הלבנה בחולצתו ג׳י., בי. הכלה, אבי פיע.

 קרוב הגיע הכחולה, ובחליפתו הפתוחה
הטקס. לסיום

 כשמשה אדישה, אווירה שררה באולם
 שר־ מצוייר, בעיתון וקורא מפהק סנה

 הערביים. הח״כים עם משוחח המישטרה
 השותפים הצעתם, על הגנו מפא״י חברי

 מרדכי הרב (מילבד כלל דיברו לא הדתיים
 תהילה ודברי תנ״ך פסוקי ששפך נורוק,

 לסלק ביקש זה עם יחד חרות. אנשי על
 לעזרת שקרא אחרי ,ידידו׳, בגין, את

אלוקים).

 17,000 המפתח יהיה הבאות בבחירות *
לחבר־כנסת. בוחרים

 פרשן אמר !״ענק בתשבץ משחקים ״הם
 מאיר רוזנפלד. שלום הבלונדי, מעריב
 חירות של משותף מישחק זהו :אמר וילנר

ההס מן הדעת את להסיח כדי ומפא״י,
 הרצל אמר גרמניה. של לנאציפיקציה כמה

 חרות של משותף מישחק זהו :ברגר
 ח״כ אמר התאחדו. הקצוות — ומק״י

*״, שרת־העבודה :בבה שימחה * צ״כ
 צריכה היתר, בממשלה, היחידה כגברת
 הפגנת כי בגין, למנחם זר־פרחים להגיש
ה על הוויכוח את לחסל עזרה חרות

בגין. מנחם על בוויכוח ולפתוח שילומים,
 היה המפתיע לעניין. דיבר הייקה

 אפילו ניסה לא מחברי־הממשלה איש כי
 היחיד בגין. נגד ההאשמות את לפרט

 אליעזר בגין, דברי את לצטט שניסה
 השתמש המפא״יי, הימין ראש ״״״, ליבנה

 בכיכר־ציון. המפורסם הנאום מן בציטטות
 היתד, היחידה שמיגרעתן ציטטות אלה היו

 נאמרו לא הן :כלל לעניין נגעו שלא
 להטיל הכנסת יכלה לא וממילא בכנסת׳

עונש. עליהן
ברו האופוזיציה דברי היו זאת לעומת

 שום קיים היה לא כה עד ומבוססים. רים
 להרחיק שיאפשר תקדים, או תקנה חוק,

 מעשה אולם חודשיים. למשך חבר־כנסת
 ח״כ אמר להבא. תקדים ספק בלי ישמש זה

ל נאומינו את נגיש להבא אופוזיציוני:
תעלב. לא למען המפא״יית, הסיעה אישור

 בהגיון לעניין שדיבר היחידי האיש
 רוזן, פינחס לשעבר שר־המישפטים יקה,

 את לבטל ההגיוני: הפיתרון את הציע
 ממילא) עליה (שוויתר בגין של חסינותו

 אחר. נאשם ככל פלילי, לדין ולהעמידו
 הקואליציה החלה זו הצעה לקבל בסרבה

 הדמו־ יושבת שעליו הדק הענף את לנסר
המת לאדם דמתה היא במדינה. קראטיה

המוות. מן פחדו ביגלל אבד

הלי המפלגה (כיוס ציוניס־כלליים *
 בליכוד). בראלית

מאיר. גולדה **
 הימים ששת מילחמת לאחר שהפך ***
ה ״ארץ־ישראל תנועת ממייסדי לאחד

שלימה״.

734 הזה״ ״העולם
24.1.52 תאריך:

פשעים
כ־נמח רוגח, אחר

 רוצח- לחייל חיכו סקרנים עשרות
 ),741 הזה, (העולם שטיין פטר האמוק
 מוקדמת לחקירה תל־מונד מכלא שהובא

 הסקרנים ולדמן. צבי שופט־השלום לפני
 ו־ הבלתי־מגולח הרוצח את לראות באו

ב * כינמת שהוכה (אחר גזוז־השיער
לר ובנסיון שלושה ברצח שהואשם כלא)
נוספים. אנשים ששה צוח

 השוטרים עם השלווה שיחקו למרות
 ב־ מרובה עצבנות שטיין גילה שליווהו,

 (לפי סניגור לו למנות שעמד בית־המשפט,
 ביכר הווינאית), מאמו טלגרפית בקשה

ה בשפה כלפיו ההאשמות את לשמוע
 מספקת אי־ידיעה על בהסתמך אנגלית,

העברית. הלשון של

הלחם נגד מזג־יהאוויר
 קרל- רב־החובל של שהרפתקאותיו שעה

 עקבו העולם, התעניינות במרכז עמדו סן
 פחותה לא במתיחות הכלכליים השרים

ש שבלייה, לורנס ד,אניד, של מסעה אחר
לחיפה. חיטה טון 10,000 של מיטען נשאה

 באוק- שהשתוללות והסופות הסערות
 ל- האניה, על פסחו לא האטלנטי נוס

 ב־ המזון אגף אנשי של הרבה חרדתם
 טיל- אף על מישרד־המסחר-והתעשיה.

והת גיברלטר, לנמל האוניה הגיעה טוליה
דחופים. לתיקונים עכבה

 בלישכות הטלפונים כל צילצלו יום אותו
 שליחים והמיסחר־וד,תעשיה. האוצר שרי

העומ התיכון, הים לארצות יצאו דחופים
 כשבפיהם ישראל, עם בקשרי-מיסחר דות

 קפריסין !לקמח חיטים :אחת משאלה
 מעודפיה. טון 2000 ומכרה ראשונה, נענתה

מפול מחיר תמורת הסכימה איטליה גם
 לתקופת הלחם אספקת הובטחה וכך פל,
נוספת. קצרה זמן

אנשים
 לעברת שקם הנהלת החלטת עם !•

 הושם לאפיפיות, הוואפלים של שמם את
 בפי להם שהיה לשם־החיבר, הקץ בכך

ה בימי :ההסבר יגאלונים. :צר,״ל חיילי
 רק ואפלים־אפיפיות להשיג היה ניתן צנע

— ידין. יגאל הרמטכ״ל, בחנויות
 משך בירר •• הדור מכתבי אחד •

ה קריאת חותמי כל אם מיספר שבועון)
הס חברי הנם השובתים לימאים אחים

 גילוי בחכתו העלה הוא העובדים. תדרות
 שלונסקי, אברהם המשורר :בלתי־צפוי

 הסתדרות, חבר שאינו בילבד זד, לא
ב היחידי העובד גם אלא הכתב, לדברי

 מיסי- כי לכך המתנגד המשמר על מערכת
משכרו. ינוכו ההסתדרות

תקו באותה ביותר נפוצה שהיתה *
בארץ. פה

וש לאור, הוציאה שמפא״י צהרון ־•
 שני עם להתמודד לשווא׳ ניסתה בעזרתו

האחרים. הצהרונים




