
ס היה ה1 שג ה ה שחיה הו
 בדיור״ שנד 25 לפני השבוע שראה־אור היה״, ״העולם גליון

 כפי סומל״ אימה יוצאת־הדופן כזמרת שעסקה כתבת־שער הביא
 הכותרת תהת ״הנדון״, העורר, מדור בנה. בעיני נראית שהיא
 כתבת־ מוזם. זינפריד למבקר־המדינה, הוקדש רבנד׳, ״מוזס

 למגיפה הוקדשה הזה״ ״העולם כתבי צוות של מיוהדת תחקיר
 ״אתה הכותרת תחת ישראל, מתושבי רכים חודש באותו שתקפה

 בתי־ או חינוך ״מוסדות הרשימה האסיאתית״. והשפעת —
 של החינוד במוסדות מהמתרחש מעט לא דוטפה עבדים?״

אגודת־ישראל.
 ישראל״, חופי טול ״הצוללות הכותרת תחת מיוחדת, רשימה

הצי של גידולו דבר את שחשפה בעברית הראשונה היתת

 ישראל, חופי ימול לשייט התחילו וצוללותיד שספינותיו המצרי,
 הכותרת תחת מיוחדת כתבה מיבצע־קדש. אחרי משנה פחות

 של הצלחותיו סיפור את הביאה באופק״ מלבין צחור ״מיצנח
 מרשימים הישגים לישראל שהנחיל צחור, שמעון חחופשי הצנחן

 בעולם. חופשית לצניחה בתחרויות
סומק. אימה זמרת :ליון חג בשער

̂  ם הוסע!׳ מזו שד ח״־המיו והוחזיוים ם ניס• הוב
ז •שואל ורזו כהן גאולה של המלשינים״ ״ספר ו 1045 הזה״ ״העולםאז

14.10.1957 :תאריך

.....
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החיישסוז
)החב רוחני■
 שאפשר יודע קיבוץ של טוב גיזבר

 מצרה אפילו — דבר מכל הכנסה להפיק
 מכת המשקים על כשירדה לכן, צרורה.
 אנשים כמה התחילו חזירים, גידול איסור
 ה־ נמצא החודש בבעיה. להרהר טובים

פיתרון.
 המצביא ניסים״, רחמים יצחק הרב אצל

 מיש- הופיעה לציון, והראשון האנטי־חזירי
 איחוד־הקיבוצים־ מאנשי גיזברים של לחת

ההג טענתם והקיבוץ־המאוחד. והקבוצות
 משבר גורם החזירים ענף חיסול יונית:

 לעשות הרב מתכונן מה במשקים. כספי
 את למלא האומללים למשקים לעזור כדי

 חר- לסבול מבלי אלוהים, כלפי חובתם
ן פת־רעב
 על נכמרו ניסים רחמים יצחק הרב רחמי

 איש לשר־החקלאות, פנה הוא הקיבוצים.
הת עזרה• ודרש לוז, קדיש ב׳ דגניה
 את הפתיעה איש״ההתיישבות של שובה
 בשפה לוז. קדיש לו רמז החמים. הרב
הקי גיזברי :פנים לשתי- נשתמעה ׳שלא

 לתת ואין סחטנים, של חבורה הם בוצים
כסף. להם

 גם אולי שוכנע. לא ניסים הרב אולם
שו להכות טובה הזדמנות זוהי כי סבר

 פנים, כל על העובדת. בהתיישבות רשים
 :משמחת בשורה קיבלו גיזברים כמה
לקי סעד לתת כדי כספים יאסוף הרב

החזירים. ענף מחיסול שנפגעו בוצים

העם
״עוז• ע□ תינוק

 בן לילד השבוע דמתה כולה האנושות
 בידו נתן בלתי־אחראי אב אשר חמש,

 בטוב־לב: לו אמר טעון, עוזי תת־מקלע
ברחוב.״ קצת שחק ״לך

 ספוט־ ליו הסתובב כדור־הארץ בשמי
קיו עצם הסובייטי. המלאכותי הירח ניק,

 קליע- הסובייטים בידי יש כי הוכיח מו
 נוראה, ועוצמה אדיר טווח בעל מונחה

 באותו בעולם. מקום לכל להגיע המסוגל
 יותר, קטן קליע האמריקאים שיגרו זמן

 למרחק מימני ראש־נפץ לשאת המסוגל
 שדוח*חעו־ בתריסר קילומטרים. 1500 ;של
ה המפציצים מיידית להמראה מוכנים פד,

 לחסל בכוחם שיש המיושנים, אמריקאיים
ברית־המועצות. ערי את

ל סכנה מהווים היו אלה נוראים כלים
 האדם התבגר אילו גם האנושי, המין קיום
 אולם האפלים. ביצריו לשלוט מסוגל והיה

וכ באופיו נשאר כי להוכיח כדי כאילו
 האנושי המין עסק שובב, תינוק שיכלו

 אבק-שריפה. של הנושן בסישחק השבוע
 גלי- על התנגשו ואיומים־נגדיים איומים
 כמה במרחק בלתי-נראים. כקליעים האתר
 נוצרה למטולה, מצפון קילומטרים מאות

 סרן היה יכול בה אשר מלאכותית. מתיחות
ה או התורכי בחיל־הרגלים אחד מטורף

 כדור- את שיפוצץ הגפרור את להצית סורי
הארץ.

 לשבת אזרחיה רגילים ישראל, של למזלה
התרג לא הם אבק־שריפה. של חבית על
את באדישות קראו הם השבוע. גם שו

 בממשלת שר־המישפטים של אביו *
רון. ש בגיר
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ש הידיעות על בריפרוף עברו עיתוניהם.
 וב־ המדינה נשיא כהונת בחידוש טיפלו

 רוב סומק. אימה הזמרת של הופעותיה
ה את לקרוא אפילו טרחו לא הקוראים

בסוריה. המתיחות על האחרונות ידיעות

מדיניוח
ב אוזני ל כ ה

 כלב, באוזני ״מחזיק
 לו...״ לא ריב על מתטבר עובר
 רבים, ספרים קרא ישראל ממשלת ראש

 הספרדי). (במקור דון־קישוט ועד מאפלטון
 שמקורו ספר על בעיון עבר אם ספק אולם
 זאת, עשה אילו משלי. ספר :טהור עברי
 מדינית משמעות בעלת באזהרה נתקל היה

 מישלוח דמי לשרת־החוץ וחוסך עמוקה,
לישר שעבר בשבוע שהגיע בהול, מיברק

אל.
 נחיתת על הידיעה את קיבל בן־גוריון

 מיהר, לטקיה, בחוף המצריות היחידות
בפו כשר־החוץ בתפקידו להגיב כרגיל,

נוסח מאיר. גולדה של בהיעדרה על.

 העניין את ישראה-רואה הצפויה: ההודעה
לפ הזכות את לעצמה שומרת כחמור,

וכר. המתאים, ברגע עול
 לגולדה השמועה התגנבה שהוא איך
ל לא הבהול: המיברק נולד וכך מאיר,
המצ נחיתת על לא הודעה, שום פרסם

 ה־ על ולא שבסוריה לטקיה בחוף רים
הגושים. שני בין שנתלקחה הקרה מילחמה
 כן לפני ימים כמה גולדה. שד זהב

אנ שניהם אבן, ואבא מאיר גולדה ישבו
 דעתם. את סיכמו ושקולים, נבונים שים

לביט לערוב סירבה שאמריקה מאחר
 נשק, לה לספק או ישראל של חונה

 הכלב באוזני תחזיק שישראל טעם אין
אמ :בוטא שלא נוסף, שיקול הסורי.

 בהתערבות מעוניינת אינה עצמה ריקה
ל מסביב הערבים את תלכד שרק ישראל,
סוריה.

 מאזני הירפה בן־גוריון השפיע, המיברק
 ישראל פורסמה, לא הודעה שום הכלב,

לה, נוגע אינו העניין שכל פנים העמידה
 חסידי נבון. צעד ספק, בלי זה היה
ספירו אחד את ראו כבר בירושלים גולדה

 כרושצ׳וב, שניקיטה העובדה עצם : תיו
 את השבוע ריכז ברית־המועצות, מנהיג

בנאומיו הזכיר לא תורכיה, על פגזיו כל

ה משרתי בין ישראל את ובאיגורתיו
 ומחרחרי־המילחמה• אימפריאליזם

במ רב־משמעות אך קטן מיפנה זה היה
 כה עד שנודנד בן־גוריון, ישראל. דיניות

 ובין פרס שמעון של יצר־הפירסומת בין
הזהי מאיר גולדה של השתיקה יצר
 חז״ל, דברי את לקבל כנראה החליט רה,
 להניח יש זהב. שתיקה כסף, היא מילה כי
 של הקו זה יהיה הקרובים בחודשים כי

 זהב נושאת שלו שהשרה מישרד־החוץ,
הפרטי• בשמה

סשדיה
חשיש׳ חכיסוף

 סעוד המלך מכופף ביום פעמים ״שש
 האיסלאם דת מכה. לכיוון הארוך גופו את

 פעמים חמש רק יתכופף כי ממנו דורשת
 אל־עזיז עבד סעוד אולם :בתפילה ביום

 על כל־יכול שליט אל־סעוד, אל־פייצל
 ככל מאמין אינו אנשים, מיליון שישה

 אחת פעם מתכופף הוא כן על המאמינים.
 ופעם לאללה, פעמים חמש — מהם יותר

לאהבה.
 יום מדי שלו האחרון ״תרגיל־הכיפוף

 הלילה את לבלות הכוח את למלך נותן
 השליט מבצע זה שישי כיפוף כי בהרמונו.
המל בעכוז המזריק רופאו, בפני המדברי

 לסיפוק הדרושים ההורמונים את כותי
ל מעבר לאדונן המחכות היפהפיות, 89

ההרמון.״ של הנעולות דלתות
 משבועוני־הסנ־ אחד מזמן, לא כתב, כך
 כי בארצות־הברית. ביותר הנפוצים סציה

 להביט המשיך שהסטייט־דיפרטמנט למרות
ו העיקרי בן־בריתה כעל ערב מלך על

 במרחב, ארצות״הברית של ביורת הנאמן
מנוגדת. דיעה העיתונות הביעה

 סעוד ביקר כאשר עכבר. של ציוץ
עי תקפו חודשים, ארבעה לפני באמריקה,

הא הממשלה התרפסות את רבים תונים
 סוחר- ״הוא הנפט. שליט לפני מריקאית

 הוא באפלייה־גיזעית, דוגל הוא עבדים,
 להיכנס נוצריים כמורה אנשי בעד מונע

 אמריקאיים אזרחים מכריח הוא לארצו,
העיתונים. האשימו כרצונו,״ לעשות

 המלך כי סיכויים, נראו זאת שבכל אלא .
 את לשבור יצליח וקצר־הרואי המזוקן
 את יציל אל־נאצר, עבד גמאל השפעת
ב ויכניסו הקומוניזם מציפורני המרחב

 חשובים עיתונים סם. הדוד לאורוות שקט
 מבול סעוד על המטירו דגולים ומנהיגים

ומתנות. מחמאות של
 היה סעוד אם הסורי. המשבר פרץ ואז
אמרי אמרו במרחב, קובעת דמות באמת
 נגד קולו להרים צריך היה רבים, קאים

 הדוב זרועות תוך אל סוריה של גילגולה
 השושלת צאצא השמיע זאת תחת הרוסי.

 הוא מבוהל; עכבר של ציוץ הווהאבית
לכסאו. מחשש סוריה, את• לגנות פחד

אנשים
המו שיע־אלדד ישראל ד״ר •
קר כהן, וגאולה למרד, בהסתה אשם
ב המשתתפות ואחת לשעבר לח״י יינית
 תשורה השבוע הגישו הימני, סולם ירחון

 היא התשורה דבוטינסקי. למכון מעניינת
 שבהן מחברות, מספר — המלשינים ספר

 המנדט בתקופת והלח״י האצ״ל אנשי ריכזו
ל בהלשנה החשודים כל של שמותיהם את

הבריטית. בולשת

ר ה *90/ ס *1

[ונחירי□ לקביעת צו
 הנדבות בשוק מחירים הורדת של המחפירים המקרים רבו האחרון בזמן

 הלם שלא בסכום תרומות תמורת דמותנו והנמכת הלאומי כבודנו והשפלת
 למחיר מתחת מחירים הורדת למנוע אחידה, שיטה להנהיג כדי המעמד. גודל את

להלן. המחירים לוח המוסמכת הרשות מטעם נקבע השוק, את ולייצב הקרן

י ת!1פוו תשלס א
הממשלה׳ כאורח בארץ לבקר ישראל ממשלת מטעם הזמנה

ף 25------------------וכף.._ ציוניים נאומים בקיבוצים, סיורים עם ד אל א , ו ד
פרס שמעון ו/או קולק טדי עם פגישה בתוספת הנ״ל,
ח 35....._...................................................................דיין משה ו/או ר אל א ל דו

פיתוח, (בריאות, שניה ממדרגה שר עם פגישה בתוספת הנ״ל,
דולאר אלן? 50......................................................................),וכר דתות דואר,
 דולאר אלן) 100חוץ)...- או (אוצר ראשונה ממדרגה שר עם פגישה בתוספת הנ״ל,
 ושר־ר,בטחון ראש־ר,ממשלה עם שעה חצי של שיחה עם הנ״ל,

 דולאר אלן? 150.... הפגישה... של תצלום .בתוספת משיחי, וחזון יוגה אפלטון, על
יסע וראש־ד,ממשלה בשדה־בוקר, נערכת הפגישה אם הנ״ל,
דולאר אלף 25...............................של...״ תוספת הפגישה, לצורך במיוחד לשם

דולאר אלף 200.........................................ורעיתו המדינה נשיא עם פגישה
מחלקה בחברת תצלום או צנחן כנפי צה״ל, סמל מסירת
דולאר אלף 25.........................................בעלי־זקנים כולל צה״ל, של קרבית
דולאר אלף 50........................הנדבן שם על שניה ממדרגה בעיר רחוב קריאת
דולאר אלף 100........................................חיפה או תל־אביב בירושלים, הנ״ל,
על־ידי במולדתו, שסרח עסקן או איש־עסקים של שמו טיהור
דולאר אלף 250...........שמו על בארץ עזובים לילדים מוסד או בית־חולים קריאת
דולאר אלף 500...............................הנדבן שם על מרכזי תרבותי מוסד קריאת
דולאר אלף 600........וישתוק הפתיחה בזמן נוכח יהיה ראש־הממשלה אם ה*״ל,
 דולאר אלף 750זה....,.״1התק ותנוגן בעברית נאום ינאם ראש־ד,ממשלה אם הנ״ל,
 ארצו המנון וינוגן הנדבן בשפת ידבר ראש־הממשלה אם הנ״ל,

דולאר מיליון 1_..........................................................התקווה לפני הנדבן של
זה, לצורך חדשה שפה ללמוד יצטרך ראש־הממשלה אם

דולאר אלף 50-........................................................................של...... תוספת
 החזון את לפרוטות תפרוט אל !הפקר המדינה ככור יהיה אל

!הלאומי למפעלנו ככור שתוסיף רמודמחירים על שמור המשיחי!
עמיקם דרור )—(

המוסמכת הרשות




