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 שגה 25 לפני השכוע אור שראה הזה״, ״העולם גיליון
 מרדכי המוכס של רדיפתו סיפור את ככתכת־שער פירסם כריול״

 כיריונים פרליטים, תועמלני־מיפלגה, כידי ר שטנת מהסמיליאן
 כשחיתות ומאכקו כשער עמידתו כגין כמורים, ונציגי־פועלים

 הפרי, פורסם ?״ כיזנס או ״דת הסידרה בהמשך כמכס. שפשתה
 מישרד־הדתות, של ,חלה את שתיאר הקב״ה״, של החסר ״פינקם

 המיפלגות כהפיכת שפירא, משה השר המפד״ל, איש כראשות
 אותה החול״, מסד ״מאחורי כסידרה עיסלי. לגורם הדתיות

 תותח, חליל הד״ר כרמאללה, האמריקאי הקולג׳ מנחל היכר
 של המרים חייהם את שתיאר עזה״, ״כתוככי הסיפור הוכא

המצרי. השילטון עול תחת הפלסטינים הפליטים
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 סיפורו את תיארה גריף׳ כשכונת לינץ׳ ״מישפט הכתכה
 עליו להגן סרכה שמישטרת־ישראל י עוזירי, ישראל האזרח של

 קריטי. מיכאל הנער לרוצח שחשבוהו שכניו, אלימות מפני
 את לתאר המשיכה נכון), (כיום ארז אופירה ׳,56 צכרית

 בממלכת־ כיקורה את תיארה השכוע באירופה. ממסעה חוויותיה
קרלו. סונטה הננס

שטטנר. מקסמיליאן מרדכי מוכס :הגיליון בשער

ראשון מצרי עיתונאי
973 הזה״ ״העולם

הפלאפל מלו של !והאושר היאוש * בישראל

העם
ה על ת מ טוני אפל
 עומד בראשה אשר למדינה כנאה

ה בה המצב דמה מושבע, חובב־אפלטון
 היווני החכם של המפורסם למשל שבוע

ב כלואים שהיו באסירים מעשה הדגול.

 לראשיהם, מעל היה היחיד החלון מערה.
 לחלון מבעד החוצה. להסתכל יכלו שלא כך

האנ צל את שממול הקיר על האור הטיל
 את רק ראו האסירים בחוץ. שהתהלכו שים
ה שזו להם היה נדמה אבל הזה. הצל

מציאות.
 חשוכה במערה הכלואים ישראל אזרחי

 כמה השבוע דאו מפלגתיות קנוניות של
 הם כאמיתיים. להם שנראו מאורעות וכמה

 חזיונות־תעתו־ אלה שהיו לנחש יכלו לא
 תהליכים של ומסולפים קלושים הדים עים,

העי מעיניהם. חבויים שנשארו אמיתיים
מפלג אינטרסים כולה המשרתת תונות,
לכך. דאגה תיים,
ה של לישכות״המס מזכירי צעקו אם

 איימו אם האבטלה, מצב על הסתדרות
גי בגלל ממשלתי במשבר דתיים מנהיגים

 את העיתונים ניבאו אם החזירים, דול
 מזכיר לתפקיד שרת משה של מינויו
 שכל לנחש היה יכול לא האזרח — מפא״י

 למעשה שביטאו תמרוני־הסוואה, היו אלה
לחלוטין. שונים דברים

 בלתי־ עיתונות דרושה היתד, לא מעולם
 לשפוך כדי עתה, כמו בישראל תלויה

האפלטונית. המערה לתוך אור מעט

מרחביים יחסים
ובמוות אחרי ניחוח

 הכתב עיזאת, איברהים הוסיף בקאהיר
 כאילו להתנהג יוסוף, אל רנז של 29ה־ בן

 הצליח אוייבת, לארץ עילאית בגבורה חדר
 ותריסר ישראל ממשלת ראש את לרמות
 עזרו אומנם מאמריו אחרים. ואישים שרים
 של לכוחה חדש כבוד הערבים בלב לנטוע

 ברוטב מטובלים היו הם אולם ישראל,
השמצות. של חריף

 האנשים בירושלים ישבו שעה אותה
לעצ לנתח ניסו היפה, המיפעל את שיזמו

 לחרבון הפך טוב שרעיון קרה זה כיצד מם
 היה ולממשלתה. למדינה ראשונה ממדרגה

העצוב. הסוג מן ניתוח־אחרי־המוות, זה
 עי- הובא כשאך חלם. שד טימטום

בהס ישראל, ממשלת על-ידי לארץ זאת
 נשמר דרום־אמריקאי, עיתונאי של וואה
 אולם ישראל. עיתונאי בפני בקפדנות הסוד

 אירופית סוכנות־ידיעות של הזר המנהל
 להודיע מייד והתנדב עליו, שמע חשובה

העולם. לעיתונות כך על
אומנם אם טובה: הצעה זאת היתה

ב הביקור על לשמור הממשלה התחייבה
 חייב שלא הרי בלתי-מובנת, מסיבה סוד,

 של ביקורו הזרים. העיתונאים את הדבר
 לסנסציה מייד הופך היה בארץ מצרי כתב

 עוד היה יכול לא עיזאת בינלאומית.
בגניבה. בארץ ביקר כי לטעון

 מסיבת- תיערך כי הציע אחד עיתונאי
 לפני המצרי יוצג בה רשמית, עיתונאים

 הממשלה דובר בארץ. למיקצוע חבריו
 עיזאת כי זאת, במסיבה לציין היה יכול

ל כבוד מתוך יפות, פנים בסבר נתקבל
 לכתוב רשאי הוא וכי העיתונות, חופש

היה הדבר רוחו. על העולה ככל בחהרו

 עיתוני בכל נלהבת אהדה לישראל רוכש
 כל של העוקץ את מראש ומקהה העולם,
אפשרית. השמצה
 דחתה חלם, לחכמי הראוי בטימטום אולם

 בעיניים נכנסה ההצעות, כל את הממשלה
 בעיני למגוחכת שהפכה למצב פקוחות
הממ פנתה הנזק, משנעשה כולו. העולם

 ביק- זר, עיתונאי לאותו המבויישת שלה
 תשובתו לו. הידוע את עתה לפרסם שתו
!״ לא ״עכשיו, :היתה הנרגז העיתונאי של

החי
פ ר ם ק מלכי ה
המזוקן, הפלאפל מוכר לו קנה בו מיום

 )905 הזה (העולם כוהן, (״המיואש״) אהרון
 הפלאפל כמלך מעורער הבלתי התואר את

 מוכרי שאר של קינאתם גברה התל־אביבי,
 עין בצרות הסתכלו הם בעיר. הפלאפל

 קיסרות הקים למאושר, המיואש הפך כיצד
מלא-כלום. גדולה פלאפל
 הקטן ביתו סביב צצו קצרה תקופה תוך

 וחדישות, מפוארות מיסעדות המיואש של
 הפלאפל מלך נתיני את למשוך שחשבו
מפואר. וריהוט ניאון אורות בעזרת

 המלך, בטח תחילה למתחרים. קללה
 בנאמנותם אדומה, במיצנפת תמיד הלבוש

הת מהרה עד אולם נתיניו. של העיוורת
 אל הדרך מן סרו מהם שרבים לו ברר

 על נשאו השכנים הפלאפל מוכרי חצרו.
 ר הפלאפל״ ״מלכת התוארים את סינריהם

לח קונים כמה והיטעו הפלאפל״, ״קיסר
ה המלוכה מישפחת על נימנים שהם שוב

אמיתית.

7.6.1956 תאריך׳:

 כוהן תלה אי־הבנות, למנוע כדי השבוע,
 בראשו וקבע ביתו אורך לכל פנסים שורת
ל ביושר הולכים ״ישרים ענק: שלט

!״ מאושר

חקלאוח
ר פ בי ה ר רז ר ה ר ק מ ט
 פרות אלף 14 מהרעות ביומו יום מדי

 ישראל, מלאכותית. בהזרעה אמריקאיות
 בהזרעה, בשימוש בעולם השניה הארץ
 מלאכותית מזריעה כזה, לשיא הגיעה טרם

פרותיה. אלף 48מ־ 70ס/ס רק
ב אלה פרות מקנאות קרובות לעיתים
 המקורית בשיטה המשתמשות אחיותיהן,

 הפרה מתייחמת כאשר כי ההרבעה. —
 כאלה ימים 60 (וישנם בחג או בשבת
 סיפוקה. על לבוא יכולה אינה היא בשנה)

 בימים עובד אינו ההזרעה אגודת נציג
אלה.
 הפרים- של מצבם טוב יותר הרבה לא

מנו תיכנון, ללא עובדים הם המזריעים.
 ובשאר מדי, יותר ההתייחמות בעונת צלים
מדי. פחות השנה ימות
 לבעיות הפתרון שעה. ככד פרה, סל
 זו, בשיטה ארצה. לאחרונה הובא אלה

 מעלות 79ל־ הפר זירמת הקפאת שעיקרה
לתקו זירמה לשמור אפשרי לאפם, מתחת

 שתאבד מבלי מוגבלת, בלתי כימעט פה
מפוריותה. במאומה

 לקמץ יוכלו ההזרעה אגודות התוצאה:
 זירמתם. של מלא ניצול על-ידי בפרים

 בוקר כל יותר: עוד החשובה התוצאה
 כל שעה. בכל פרה כל לו לספק יוכל

 בקבוק מראש להכין הוא לעשות שעליו
 וזירמת יבש, קרח ממולא מיוחד, טרמוס

מספקת. בכמות פר
 שמציין כפי — הכל כמובן, זה, אין
 בקר, לגידול הסוכנות יועץ פלמון, משה

 החקלאי הירחון של האחרון בגליונו
 בעיה מפשירה המוקפאת הזירמה השדה.
בפר הצורך את מבטלת היא :נוספת
 בארץ, רבים במשקים המוחזק רזרבי,
 והמדעית, הטכנולוגית ההתקדמות למרות

 הפרות את להרביע היה תפקידו אשר פר
 לא המלאכותי כשהמזריע חירום, בשעת

אליהן. להגיע היה יכול

אנשים
 גר״ (״דוש״) קריאל הקריקטוריסט !•

 של העברתו בדבר השמועות על דוש,
מז למשרת ממישרד־החוץ שרת משה

שבת!״ מרחיקי ״שינויים מפא״י: כיר
 כתב רמבה, אייזיק העיתונאי !•

 לו מחפש ״שרת עניין: באותו הבוקר,
משלו.״ שדה־בוקר

 לשר- בשאילתה שופמן יוסף ח״כ •
 מישרדו פקידי עשרות בדבר הבריאות

 :יי ל! דגי של הופעה לראות שנסעו
ברי שירותי בהמלצת נעשה הדבר ״האם

?״ רוחנית להיגיינה התחנות או הנפש, אות
ב ברזילי, ישראל שר-הבריאות •

הממ ״פקידי שאילתה: לאותה תשובה
או הנפש שירותי להמלצת זקוקים שלה

בהוליווד?:״״- שפיו(רודן) זיווה □נבזית
 כוכבי של משכורותיהם כי טענה ושבו ארצה, שנשלזז למיכתב צירפה
בארץ. לבקר ידה משגת אין וכי אגדה, אלא אינן לאגדיות, הנחשבות הבמה,

816


