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פופוכסקי). של הפרטי (צפאו פ.פ.א. המהוללת הקומנדו ליחידת
הברי הצבא מן ערק האצ״ל עכור נשק בהברחת נחשד כאשר

 ״המלך מלון פיצוץ ביניהן כאצ״ל, פעולות כסידרת והשתתף טי,
 את ללח״י. והצטרף האצ׳׳ל, מן פרש אחר בירושלים. דויד״

 לה״י חיילי מחלקת במפקד כן־יאיר עכר השיחרור מילחמת
ברב־ פגש וביחידתו שדה, יצחק האלוף של המהוללת בחטיפתו

*. קינן עמום כשם טוראי
ב הנפט הלאמת של האפשרויות את ניתח ״כמרחב״ מדור

 כשער פרידה. לשעבר המצרית המלכה של ובגורלה איראן,
ומד מורה פתח־תיקווה, ילידת ,19 כת כנעני, דיקלה :הגליון

כהדרה. למחול ריכה

 * נתראניב אוצות־הנוית שגויוות את מממנים סינוי־ניס
 המשותף שוםו־החוש * וקאמרון נוסח אחנה סינוו
ים שר י ו ר דו א ו ה נ ז י י יד א 11 י ר 1 ן־ג ב ודו

 הקדיש בדיוק, שנים 25 לפני לאור שיצא הזה״ ״העולם בליון
 תבכה״ לא מדורתו — ״פלמ״ח הכותרת תחת מצולמת כתבה

ומ מפקדו לזכר גיכעת־ברנר, כקיבוץ שנעיד הפלמ״ח לכינוס
 12כ־ השתתפו ככינום שדה. יצחק האלוף הפלמ״ח של ייסדו
 ישראל ״דגל היתה נוספת מצולמת בתכה פלמ״ח. חכרי אלף

 ל־ הישראלית הכדורעף ניכחרת מסע את ותיארה כמוסקכה״
 הניב־ זבתה שכה ככדורעף אירופה אליפות למישחקי מוסקכה,

האחרון. שלפני כמקום חרת
 כן־יאיר, שאלתיאל של דיוקנו הובא החודש״ ״איש כמדור

 של לדירתו רימון־היד הטלת כמישפט קינן עמוס של שותפו
 הקוזקים ״כן הדיוקן הכנענים״. ״מישפט שכונה פינקם, השר

 קוז־ למישפחת כן בן־יאיר, של דמותו את תיאר התרגש״ לא
 ארצה שעלתה הסוכוטניקית) לבת (השתייכה לא־יהודית -קים

כמו באוהל נולד בן־יאיר שאלתיאל דתי. ייעוד למלא על־מנת
 צבר והפך באדן שונים כמקומות והתגורר הי מטולה, שבה
 לשרת ועבר כפלמ״ח מחלקות מפקדי קורם עכר הוא דבר. לבל

הבריטי, לצבא התנדב השנייה מילחמת־העולם פרוץ עם כאצ״ל.

העם
ו1שע3 בגדנו, אשמנו,
 של במעמדו ׳להבחין קל הוד, החודש

בישראל. ;אזרח כל
בצו החגים נופלים השגה בי אמר אם

 נותן־עבודה, שהיה משמע — טובה רה
 חלו חג ימי שלושה כי קבלן. או יצרן

 ימי- אובדן גרמו ;ולא ■בשבתות, השנה
רבים. עבודה
נופ החגים כי זאת, לעומת אמר, אם

 שהוא משמע — רעה בציורה השנה לים
 חיחה־עפודה לפי העובד פועל או פקיד
 ׳שהוא בשעה גם שכר־עבודה ומקבל נוח,
במיטתו. ישן

תש חודש לוח אם שאל לא איש אולם
במדי כי למדינה. רע או טוב תישי״ג רי
 מאות של מיספרים בחלל ׳מרחפים שבה נה

 שילומים מוסכמים, ׳שילומים — מיליונים
 איג־ מילוות, הענקות, מגביות, אפשריים,
לעצ מתאר האזרח אין שוב — רות־חזב

 הכלכלי מצבו בין כלשהו קשר שיש מו
 עבודה שעות מיליוני כמה ׳אובדן לבין

;והכ חזהו על וכשהיכה הלאומי. למשק
 בגדנו, ״אשמנו, הכיפורים, ביום ריז,

 בווידוי לכלול בדעתו עלה לא פשענו...״
 גופני מאמץ העיקרית: האשמה את זה

באמב המתרחץ לאדם המספיקים ׳ונפשי
 נגד השוהה לאדם מספיקים אינם טיה,
רגע. בכל לטבוע ,ועלול אדיר זרם

פרותדסי שישית לירה כל
 הסכם חודשים~"נחתם שלושה"*" לפני'
 ארצות-הברית ממשלת בין ביותר מתורבת

 ארצות* ;אוצר ■ותוכנו: לממשלת־ישראל,
 אמריק- בדיולארים לכסות התחייב הברית

 וכיתבי־עת ספרים של מחיריהם את יאים
 בלירות בישראל ׳שיימכרו אמריקאיים
ישראליות.

 מועיל שימוש היה האמריקאי לאוצר
לר ■שהועמדו הישראליות ללירות למדי
 ששילם הדולארים תמורת בישראל שותו

 בארצות־ וכ״תבי־העת להוצאיותיהספרים
 השגרירות מהוצאות חלק כיסוי הברית:

בתל־אביב. האמריקאית
 הרא־ הספרים ■רשימת ■פורסמה השבוע

 שאותם ■לירות, מיליון *■/י ■במחיר שונה,
 וראויים כחשובים ממשלת־ישראל אישרה
ההסכם. במיסגרת להיכלל

לי כל היתה: בלירות הסכום חלוקת
 מדעי, לכתב־עת) (:או לספר ■שנייה רד,

 ל* שלישית לירה כיל מיקצועי. או טכני
 ׳לירה כל מצויירים. ולירחונים שבועונים

הזו בהוצאות — יפה לסיפרות ׳שישית
ל סיפרי־הכייס של המשובחות אך לות

מיניהם.

 שאחוי־כן בשנים שימש בן־יאיר *
פרי ואחרי בשירותי־הביטחון, בכיר סוכן
 שם בקנדה, להתגורר עבר מהשירות שתו

ממארת. ממחלה שנים כמה לפני נפטר

 הוצאת נמצאת ברשימה הראשון במקום
 60ל־ קרוב הוקצבו ׳•שליה קרואל־קולייר,

דול׳ארים. אלף

הממשלה
ביח־חידים :דרוש

 השבוע נמשכו בן-גוריון ■של תיימרוניו
 שוחח לאחד, רמז זרק הוא בעצלתיים.

בעי קרץ השיני, עם בלתי־מחייבת שיחה
ש ההרגשה את ■לכולם יונתן ל־שלישי, נו

 ■ובן־גוריון עולמם את יאבדו מעט עוד
בלעדיהם. ׳ממשלה יקים

 בביגדי-עבודה פועלים חדרו שעה אותה
 :תפקידם קירות. הרסו הכנסת, לבניין

 צימציום ■תוך הכנסת* ■מיז׳נון את להרחיב
 בבניין. הכרטיסים ומישרד הדואר סניף
 בן־ ישאיר אם מאד: חשוב צעד זה היה

 60( הנוכחי האלקטוראלי המצב את ג׳וריון
לקו יצרף אם או קולות), 60 נגד קולות

 לייבשיץ- סיעת צירי שני !את אליציה
נו ;להיות הכנסת חברי כל ייילצו למת,
 ציפייה מתוך המליאה, שעות בכל כחים

 או אחד ציר היעדר עלול שבה להצבעה
 של קיומו הממשלה. את להפיל שניים
על להנעים עשוי יהיה מורחב מיזנ׳ון

 במרכז פרומין בבניין שכנה הכנסת •
 מישרר־ כיום שוכן שבו במקום ירושלים,
התיירות.

הכנסת. בבניין הישיבה את הח״כים
 בבניין שעבר בכבד, חבר״בנסית אמר
 להקים יהיה מוטב בחופשתו: הכנסת
בית־חולים. גם במקום

 שנוצר, החדש במצב הגדול הקוריוז
 דויד של המפתיע מעמדם ספק, בלי הוא,

 בשעתו טעו השניים למדן. ■וחנה ליבשיץ
 ממפ״ם, ב׳התפלגם שערכו החשבונות בכל
 זעיר חלק אף עימם לקחת הצליחו ולא
 ספק המיפלגה. שבתוך האופוזיציה מן

 עצמם את להכניס מסוגלים יהיו אם גדול
 הכריזו אילו השלישית, לכנסת כחברים
מא אולם חדשות*. ■בחירות על השבוע

 קול וכל בכנסת נמצאים כ׳בר שהם חר
תפ עתה ׳ לשחק השניים עלולים חשוב,

 כמה שמאחריה למיפלגה ׳המתאים קיד
בוחרים. רבבות

השלישי המעמד

המשך ן,1דקאמר
 בוקא- של דקאמוון את פעם ״קראת

 רעהו. את מישטרה קצין שאל צ׳יוו״
 תיק־ הקצין לד הגיש בחיוב, הלה כשענה
ה ״זהו אמר זד״״ ׳את ״קרא חקירה.
!״ המשך

 הגישו לא השלישית כנסת בבחירות •
עצמ כרשימה מועמדותם וליבשיץ למדן
 שאליה מפא״י כמועמדי ונבחרו אית,

הצטרפו.
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 במשחקי הישראלית הכדורעף נבחרת השתתפה 1952 באוקטובר במוסקבה. כמצבת־זיכרון
 הלפני־אחרון במקום אז זכתה הישראלית הנבחרת במוסקבה; שנערכו העולם אליפות
הס ששחקניה לבנון, ונבחרת פינלנד נבחרת :קבוצות שתי רק שניצחה אחרי בדירוג,

מראש־הקבוצה. פרחים ולקבל ידיהם את ללחוץ סירבו אך הישראלים, עם להתמודד כימו

779 הזה״ ״העולם
2.10.52 :תאריך

 באחד צעיר, ערבי בפלאח הוא המעשה
 מחברי- אחד של קרובו המשולש, מכפרי
 בבתו התאהב הצעיר הערביים. ■הכנסת
ה אולם כפרו, מנכבדי אחד של השנייה

 כל ״קודם לאשח. לו לתיתה סירב נכבד
 השיב הבכורה,״ את להשיא צריך אני

אותה?״ תיקח ״אולי ההפצרות. לכל
 לפי נהגה לא הצעיר ■של אהבתו אולם

 הוא בצעירה. דווקא ודבקה הגיל, סדר
 את לכבוש מזימה זמם לקרן־זווית, פרש

מוצא. מצא ולבסוף בחירת-ליבו.
 הכפר גברי ישנו שבה העונה זו היתה

■ני הצעיד לגניבות. מחשש הגרנות, על
 ישן שבעלה הכפר מנשות לאחת גש

 היתה ההצעה עזרתה. את ;וביקש בחוץ,
 הצעירה בתו ■את לביתה ׳תזמין שהאשה

הצ יתפרץ הלילה ובאמצע הנכבד, של
 לו ■לתיתה אביה יצטרך ;ואז ויאנסה. עיר

החרפה. על לכסות כדי לאשה
הצעי לפת ניגשה היא הסכימה. האשד,

לי חוששת שהיא באוזניה ■וקבלה רה,
ה את שתבלה ממנה ביקשה לבדה, שון

 בילתה הסכימה, הצעירה איתה. יחד לילה
 דבר שום אולם האשה. ■בבית הלילה את
קחה. לא

■וה הבנות, שתי התחלפו היום למחרת
 באותו האשה. בבית הבכורה בילתה פעם

הסי על ידע שלא הצעיר, התפרץ לילה
ה בחושך. הנערה את אנס החדש, דור

פר ואז המלאכה, לתום עד חיכתה אשד,
שמי והודיעה גדולה בצעקה החוצה צה

תכשי את גנב וגם לבותה התפרץ שהו
 המיש־ ׳נקראה זו אחרונה תלונה עקב טיה.
 מהר חיש וגילתה בחקירה, שפתחה טרה,

העניין. כל את
 עניין מישפטי פרט מסל יותר אולם

 בהחלט: אישי פרט המשטרה חוקרי את
הנע אבי עם אחת יד האשד, עשתה האם
 ישכל או בפח, הצעיר את להפיל כדי רות

ביילבד? מיקרה היה העניין

אנשים
 העיתונים למערכות טילפן אלמוני י•
המדי עובדי איגוד לוועד הבחירות ביום

 גולדה העבודה ישרת כי והודיע נה,
 מישרדה, בשער עומדת (מאיר) מאירסון

 כאשר במפא״י. ■לבחור למצביעים ומטיפת
 לדעת נוכחו למקום, החדשות אנשי חשו

 העבודה שרת לבדיחה: קורבן נפלו כי
ה בעבודתה שקועה בלישכתה, ישבה

רגילה.
שנ החדשה לשנה כרטיסי־הברכה •

מו  קול" שאול של ■שולחדכתייבתו על ער
 לענייני המחלקה של בפועל המנהל כי,

 הכילו, במישרד־הדתות ,הנוצריות העדות
 עיברית כתוב כרטיס-׳ברכד, השאר: בין

 וכרטיס-ברכה ,בישראל ממיסדר־היישועים
 ״ישנת שאיחלה בארץ הרוסית מהכמורה

ויצירה.״ עבודה
 הגופות מפתח הלפרין רפאל •

להו בארציות-הברית השוהה ומר־ישראל,
 בצנע דיקדק לא וטלוויזיה, זירה פעות

 מיל־ ■נובעות, כוחו אושיות כי •שם וסיפר
 ארוחות שלוש מאכילת גופני, מאימון ׳בד

חלב. סוסות 30—40 בתוספת ליום
 השבוע גילו אמריקאים אנטישמים •

 אייזג־ דווייט נגד ;נוסף השמצה נימוק
 הגנרל ■של היהודי שומר־׳ראשו ז הואר

 צבי) עם (מתחרז סודי ואים ל האמריקאי,
 183 שגובהו ,41 בן משיקאגו, שוטר־חרש

ש בישנה ששמר ק״ג 115 ומישקלו ס״מ
 מסעו בעת גן־גודיון דויד על עברה

בארצות־הברית. זה של
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