
רותנכרא ו1ב  פטיש־ה״קונטו״ כשאין זד״ מועל בלתי
המתהפכת. כחרב ראשם על מתנופף

ו חברי־כנסת כמה ונראה ז י ע לד י
 חברי- כמה יותר׳ ועוד בקצרה׳ בר

ו כנסת ז י ע א י ל ם ה ל ש לר רש
 ־ נ ב יעמדו כמה ר. ו ב י ד ה ת ו ש
היצר. בפני יעמדו וכמר. ן ו י ם

 וגם ר,״עבודה״ נציג גם כין םכסוף
 ד,פ־ הם ה״רכוש״ נציג ״עכידח״
הקואליציה. חברי עם ו״רכוש״

בסכסוך הוא המדובר
״שיכון״. על

ן לגשת אפשר כיצד ו כ י ש  בלי ל
 ועדת־ יו״ר ובכן ? נכון ? ״עבודה״
 עדיני כי סבור. גלובמן׳ ע. העבודה׳

ועדתו. בסמכות הם שיכון
ן לעשות אפשר כיצד אולם ו כ י  ש

 יו״ר ובכן ? נכון י ה״רכוש״ בלי
 כי סבור פנקס, צ. ד. ועדת״הכספים,

ועדתו. בסמכות הם ענייני־שיכון
העומ לועדת־הכנסת הועבר העדן

 כי מוסרים, חמורה. סוגיה בפני דת
 את לדרוש עומדת אחרת ועדר, גם

 ועדת — זו לעצמה, השיכון ענייני
 מחוסר ומתמיד מאז הסובלת הכלכלה,

 ענייני כי סבורה, היא לדיוניה. עניינים
 ואח״ב, ״כלכלה״ כל קודם הם השיכון

״עבודה״. לבסוף ״כספים״
 להחליט ועדת־הכנסת יכלה אילו
 אל אליה, עדיני־ד,שיכון את להעביר

, ה מ צ  היתד, ההחלטה שקבלת ודאי ע
ביותר. קלד,

ה החוק שיתקבל לאחר תוספת
המיני גיל יעלה חדש, שנתיים

נשואין. היתר של מום רווקות ?
 1ל־ד — 15מ־ לאשה,

תתו מעדות־המזרח לנערה כלומר, שנר,.
 ימים. שנתיים של חוקית רווקות סף
 אלא לד,נשא, הגערה תוכל לא אז, גם
 או הוריה מאת רשות קיבלה כן אם

שלה. האפוטרופוס מאת
 בקרב הנולד. את ראה החוק אולם

שנ מצב, לד,וצר יכול המזרח עדות
כלו בלתי־חוקיים לנישואין תיכנס ערה
 לגיל שתגיע עד לבית־בעלה תעבור מר
 החוקית. החתונה תיערך אז ורק 17

 יתחילו רבנים אי־אלד, כי גם, יתכן
קו לפיכך ב״דשואי־מסתוריך. לעסוק

 הגבר על חמורים עונשים החוק בע
הגי שטרם נערות עם מין ביחסי הבא

 גיל — הופך כזה באופן .17 לגיל עו
ל — 17 י ג ם ל י ל ו ת ב ו ה ח ה

ם י י בישראל. נערה כל של ק
ו י מ ע. גברת מ דר (מפא״י) ן י

 לאסור דרשה היא יותר. להחמיר שה
ם על י ר ב ם ג י נ ק  נערות לשאת ז

. ת ו ר י ע  נמכרות צעירות ״נערות צ
 ״נישואי אח היא הגדירה — לעבדות״
צעירות. עם זקנים של אלה תערובת״

ת כי מוסרים, ו ק ו ו ר שבכנסת ה

 בעוד מיימון עדה הגב׳ בהצעת תתמוכנה
 שני בין נגדה. יצביעו ם י ק ו ו ר ה ש

 נמנים שאינם כאלה יש הנ״ל הסוגים
חבגי-הכנסת. שבין בצעירים עוד

הכנ חבר של שאלתו חיתה אופיינית
ם י. ד״ר סת א  מיי־ ע. שגב׳ בשעת ל
ם נישואי נגד דברה מון י נ ק  עם ז

ת ו ר י ע :צ
ת ונישואי — ו נ ק י עם ז ע צ

1 מותרים ם י ר
גרי ת י ט י ר ו א י ת שאלה זוהי —

האולם. מתוך קריאה נשמעה — דא

ף ס של הקומוניסטי החבר או
ם י י סו ר נ ל י ו מ. הכנסת כי

ב־ בכנסת סערה עורר פרל*״
״ ם י רי ט נ ר ו מ על התקפתו מנ ג

הכ חבר לו ענו ו. א ט
 (מפא״י) ץ י ב ו נ ו ר ה א ז. נסת

 הללו הנאומים בזמן הממשלה. וראש
 והרי רבות. ביניים קריאות חילופי היו

 ה״פרלמנטרייס״ מהביטויים קטן אוסף
: הזאת הסערה בשעת

אנטי סוכן, פרובוקטור, : ר נ ל י ו
 חנופה, דם, עלילת שקר׳ נאצי, שמי,

 צמא־ מחרחרי־מלחמה, משרת, התרפסות,
 אקסטזה : ץ י ב ו נ ו ר ה א ז. דם...

 יש מוילנה, השוק סגנון קומוניסטית,
להפקרות... גבול
ימי כל מתרפס : ן ו ס ל ד י א ב.

חייך...
ר פ. ק י נ א י ב ו של פקידו : ל
מבוקרסט... פלדמן ברקו

: ראש ה ל ש מ מ תומ יבסקים, ה
פוגרומשצ׳יקים... והנאצים, המופתי כי

: ק י פ ו ט י ב ו אלא אנו, לא ט
המלחמה... מחרחרי
ש : רא ה ל ש מ מ  ייבס־ גם יש ה

ערבים... קים
: י. ח ק ו תע ״שהכנסת מציע ר
ט■ וילנר מ. של הצעתו על בור א ש  ב

היום״. לסדר ש פ נ
ל מ. י ס ו ד כמה : נר ו י לאר

י זאת הצעה בעד ת ל ב ק
: צ. ד. ס ק נ מאשר פחות פ
 אתה דבריך, לפי וילנר. מ. י מקבל אתה
. נראה ן ל ט ר אתה למעשה ב ח ו  ס
• טוב.

...............—. ״■!—> ישראל ארץ־
ב־ בעושרו׳ ידוע הגליל יקום

 שהת־ הרבות, עתיקותיו המוזיאון
כו ע וש שנים לפני גלו כ

הק עם כיום גם נים.
 נחשפים חדשים ישובים של מתם
 היסטוריים ערך דברי פעם מדי

ש כשבע לפני שונות. מתקופות
 נה־ של המקומית המועצה החלה נים
 במושבה נמצא אשר כל את לרכז ריר,

אנ בזעיר מוזיאון ולפתוח בעתיקות
 הלניסטיים בעיקר היו המוצגים פץ.

הדב נאספו המלחמה פרוץ עם ורומיים.
אין כיום שמירתם• לשם ונארזו רים

העולה! כלפי ובנות סוב רצון
 עולי מתרכזים שבו ישראל״ ״מחנה

 מחנה הוא מקרוב זר, שהגיעו פולין
 איש כאלפיים בו יושבים במינו. מיוחד
 משום ארצה לעלות שהחליטו ואשה
בפו ציונית. הכרה בעלי יהודים שהם

 יהודי להיות ליהודי קשה היום של לין
 קומוניסט. להיות יותר קל לעמו. נאמן
 לפו־ ליה,פך המחליט היהודי הנוער בפני

 הן הדלתות, כל פתוחות לני־קומוניסטי
 כן, פי על אף בלימודים, והן בעבודה
לימו את להפסיק מהם רבים החליטו

ולע והאוניברסיטאות הספר בבתי דיהם
 הם :בלבם אחת שאיפה ארצה. לות

 ולהצטרף העולים ממחנה לצאת רוצים
והיוצר. הבונה ליישוב

 שרידי אלינו הגיעו האחרונה בשנה
אי במחנות שנמקו הפולנית, היהדות

אנ של קטן מספר היה ביניהם רופה.
 לחיי המנוונים במחנות שנתפסו שים

 אלה יסודות שחורים. ועסקים הפקרות
 עלייה על חותמם את שהטביעו הם
 שהפכו ביניהם היו כך ומשום זו.

בארץ. בשבילנו קשה כה לחומר
 יה,ו־ ישראל״ ב״מחנה להכיר שמחתי

בהחלט. שונה אופי בעלי מפולין דים

 גם *'במושבה'*לראותם.' למבקר אפשרות
נמצ ועברון ציון שבי מצובה, בחניתא,

אותן שומר מקום וכל עתיקות, או

כעכו הצלבני ״המבצר״
ליה יכול בכללו שהציבור בלי לעצמו,

 שבועות לפני רק מהן. וללמוד נות
 מתקופת קברים מערכת נתגלתה אחדים

 לעכו. מזרחית אל־מרר בכפר ־התלמוד
 בן־דיר ע. ד״ר ידי על נבדקו הקברים

 ארונות־ שם שמצא העתיקות, ממחלקת
 לרוב. זכוכית וכלי חרס, עשויים מתים

 ארוכים בקבוקים עשרות כמה ביניהם
 מט־ צמידים זהב, עגילי כישור, בצורת
 נרות־ ,שונים חרס כלי וקמיעות, עבות
 לירושלים נלקחו הדברים ופעמונים. שמן

 לד,כנס דרכם וסוף ולרישום. לבדיקה
מתעו מרכזי. מוזיאון או נכאות לבית
 כל את ירכזו לא למה השאלה׳ ררת

)15 בעמוד (המשך

 לחיות במחנה, לשבת רוצים אינם אלה
 זה דבר קלות. פרנסות ולחפש מקצבה,

 זאת טובה שרוח אסור אותנו. מחייב
 שהרצון אסור המחנה, בצפיפות תיחנק
 יתקל ויוצרים לבונים ליהפך החזק
ביורוקרטיה. של אטום בקיר

 אסור מפולין, כעת העולה הנוער
 השתלמות על ויתר הוא כי שירגיש

 לו שתהא מבלי ואוניברסיטאית טכנית
 במולדת. לימודיו את לגמור אפשרות

 ;מוסרית־מדינית שאלה רק אינה זאת
 כחיי תועלת. של שאלה ביחוד אלא

 למודיו, סיום לפני ועמד כימיה שלמד
 אם למדינה תועלת יביא ספק ללא
כפ לעבוד יצטרך ולא כימאי יהיה
אחרת. כלשהי שיגרתית במשרה או קיד

 חדשים עולים עשרות עם דברתי
 אלה ביותר. מצערת עובדה לציין ועלי
בא הוותיקים עם מגע להם היד, שלא
 ישר המחנה אל שהובאו משום רץ,
 ורצון התלהבות מלאי היו ד,אניד״ מן

 העולים של רובם זאת לעומת טוב.
פר ואישים מוסדות עם במגע שבאו
 ואי־שביעת התמרמרות אכולי הם טיים

מבו אינן שומע שאתה והטענות רצון.
 העולים נתקלים שבהם קשיים על ססות

 שבה והצורה האופן על אלא בסדורם,
 החדש. העולה את המדינה פקיד פוגש
 הוא ילד, בבחינת הוא חד׳# עולה
דב טובה, ולמלה לחיוך לעמד, זקוק
 אינם ואף בכסף עולים אינם אלה רים

לק איפוא, למה, : האדם על מכבידים
!בהם מץ

המה הרכילות היא מכל גרועה אולם
 חדש עולה המדינה. תושבי בקרב לכת

 עלייתו, עם מיד לצבא להצטרף שרצה
 ותיקים שחיילים מפני מהחלטתו חזר

 השוררת, הרעה״ ״הרוח את לו תיארו
 על אחרת הסברה בצבא. דבריהם, לפי

 מלאכה בעל אליו. הגיעה לא הצבא
 מנת על המחנה את לעזוב שהחליט

 אינו שוב לנגרות, מלאכה בית לפתוח
במק שותיקים מפני כך לעשות מעיז
 ושבלי פרנסה שאין לו הסבירו צוע

 גלם. חמרי להשיג אפשר אי פרוטקציה
 שומע החדש שהעולה הדברים רוב

 עיקר. כל מבוססים אינם העירה בהגיעו
 אצלנו שנוצר המשונה ביחס מקורם

לק השעה הגיעה והמדינה. האזרח בין
 לתקן אפשר וכיצד האשם במי בוע
בו. צפוי רב נזק שכן המצב, את

 שמשטר אנחנו גאים המדינה, אזרחי
וד מחשבה חופש לני מאפשר ארצנו

 אייו זה שחופש לזכור כדאי אך, בור.
 באחריות הקשורה אזרחית, חובה אלא

 שיהפך אסור הדבור חופש לכלל. הפרט
 מכוונת זועה תעמולת של להפקרות

 ככבוד פגיעה כל כי מכ״נת. ובלתי
 אינה סתם, דבורים ידי- על המדינה

אתה. בעצמך פגיעה אלא

שראל עתה זה שבאו פולין מעולי טיפוסים לי
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