
נואם אדון יגאל :הפדמ״ח פיגום
הבוזה...״ מן יורידונו ״לא

מקשיבים צעירים אלפיים
לאתמול...״ עורף נפנה ״לא

ארצנו... ואת
״הדסה״ לבי״ח הובא הימים באחד

חבריו קשה. במצב חייל בירושלים
מז בטעות... בלע בי טענו שהביאוהו

החייל מקיבת הוצא נתוח אחר לג•
גדול... מזלג

ז גנבים שהם להוכיח כיצד
השחור בשוק העוסקים של דינם

ספס למניעת הדין בית לפני המובאים
גנ של מדינם כמה פי הוא חמור רות
פושעים... ו״סתם״ בים

כשבר אנשים שלשה נעצרו כאשר
 עורך הללו שכרו בשר כמות שותם

 שיוכיח כדי כספם בשארית ידוע דין
 אלא מבריחים אינם הם כי הדין לבית
גנבים... סתם
כעולה... וחזר - כאזרח בא

 באנית מתלמד כמלח שעבד י.׳ ש.
 קצר זמן ונעביר במרסל, ערק ״קדמה״׳

חדש״״. כ״עולה חזר
 על מאסר וחצי לחודש נדון הוא

חוקית בלתי יציאה :עבירות שתי
 מתוך מהסוכנות כסף וקבלת מהארץ

חדש. עולה שהוא טענה
המערבי לכותל להתפלל הלך

 מתל זכריה שוקרי בשם נ0 בן נער
 בנסותו חיילים ידי על נעצר אביב

 וברשותו ציון הר על הקווים את לחצות
תפילה. וסדור תפילין טלית׳

הו את שמע כי לקצין ספר הנער
שנח ההסכם על ביניהם משוחחים ריו
 הדרך כי חשב לכן עבדאללד״ עם תם

פתוחה. המערבי לכותל

 ידי על שנידון חיפה, של המון מעתירי
 50 של לקנס ספסרות למניעת הדין בית
 פחית שהכיל חלב מכירת באשמת ל״י

 י. עוה״ד הסניגור׳ ביקש שומן, 39מ־,^
 בערבות רק הנאשם את לחייב סלומון

הנת לא :הנימוק טובה. להתנהגות
 רזה חלב שנתנו הפרות אלא אשם, בע
 ב... ענשן על באו בבר ואלה כך׳ כל

שחיטה.
המ הצייר של מקורית תמונה *

 אצל בירושלים נתגלתה רמברנדט פורסם
 ״מx 20 0 25 בגודל התמונה חדש. עולה

 1645 התאריך את נושאת שמן בצבעי
הצייר. של חתימתו ואת

 כן־ ד. הממשלה שראש אחרי *
לירו משרדיו את בשעתו העביר גוריון
 הפרטית דירתו גם השבוע העתיק שלים,

ירושלימה.

היו ו״מלכת ישראל״ ״מר אחרי *
 השבועונים אחד עורך ישראל״ של פי

 מאחר הים. חוף מלכת : חדשה תחרות
 היד, לא האם נסגר, שלנו ששפת־הים

האמ ״מלכת : להתחרות לקרוא מוטב
י בטיה״

200 דגידם - עדים •מני
 תושבי ,94 בן וערבי 106 בת ערביה

הכ התביעה מטעם כעדים נקראו יפו,
 ברצח הנאשמים ערבים במשפט ללית
יפו. כבוש בימי

 הזקנים העדים הם אלה עתה לעת
 בית־ בפני פעם אי שהופיעו ביותר

ישראלי. דין

כננ׳לה רוצה אני
שבי על הכריז למוות שנדון אסיר

 הסוהר בבית מאסרו במקום רעב תת
 בקשתו את מילאו שלא על מונד בתל

בננות. : האחרונה
 בקשות את למלא משתדלת המשטרה

 מופרזות. הן אם גם למוות הנדונים
 היו לא בשוק אבל הנוהג, את ניצל זה

בננות.
רב, זמן נמשכה לא הרעב שביתת

 עבורו להשיג ״הצליחה״ המשטרה כי
בננות. מספר

ספסל... על מונופול לו יש
למש הימים באחד בא 45 בן גבר

 המשטרה עזרת את לבקש יפו טרת
רב זמן שזה סיפר הוא לפלישה. בקשר

פרודים
 עין־ במחנה *
המש אסרה שמר
 21 בן תימני טרה

 במגע לבוא שניסה
 השניה, אשתו עם
הב כי אם ,12 בת
 בה לגעת לא טיח
 .16 בת היותה עד

למ כדי בא המאסר
 בין תגרת־דמים נוע

וגי המאוכזב הבעל
 להפרת שהתנגד סו

החוזה.
הבט־ משרד *
יבו אצל הזמין חון
ספ כמה פרטי אן
חשו גרמניים רים
המל תורת על בים

 החינוך משרד חמה.
 על להמליץ סירב

 הנימוק: רשיון־יבוא.
 רוצים אנחנו אין

גרמנית. בתרבות
 נגד במשפט *
קראמן, טהאר חאג׳

כדיחי חנה השוטרת
אשה ולב ל״י 57..

 הכנסת בבית הספסלים אחד על לן הוא
ביפו, הישן

 ל״ביתו״ כשחזר ערב באותו והנה
 ספסלו. על הישן זר אדם בראותו הופתע

 לעזוב קרוא הלא האורח את בקש הוא
המש עזר. לא מאומה אולם המקום את

פלי של כזה בסוג לטפל סרבה טרה
שות...

עדין*? מה
 לו אין הכסף כי שחשבו גנבים יש

 הם התלושים. כפנקס גדול כה ערך
 בבד־ והקצוב האספקה למשרדי פרצו
מזון. פנקסי 650 וגנבו ברק

 — יפו עירית ראש של כנו
התגייר

לפ סעיד, עזאם של בנו סעיד, חפיז
 ברה׳ לרבנות נכנס יפו, עירית ראש נים

להתגייר. וביקש יבנה
 לנוכח נשבר הרבנים של סרובם
יהודיים. צבור מאנשי שךביא ההמלצות

 בניו ושני יהודיה לאשה נשוי הוא
כיהודים. גודלו

ל״י 50 — אצכע ניטיכת
 חכמוף לי. עלתה אדם אצבע נשיכת

ל״י 50ב־ 45 בן
חו מאסר או קנס
 בבית־ ימים דש

בי המחוזי המשפט
רושלים.
 את נשך הנ״ל
 בן זקן של אצבעו

 ריב של רקע על 60
שכנים.

העז שבעת
• י ד ו • ד נ ב א א

מדי מאוהד
יחי מתוך הקרביים החיילים כשנפלטו

 להתארגנות. המונית משאלה קמה דותיהם
 להגיד מה להם שיש לחיילים נדמה היה

 להגיד חזק רצון והיה ולאזרחים, למדינה
 תמיד (לא ברורה בלשון הדברים את

סאלונית).
 האישים אחד של לדעתו אז כששאלתי

 1 מה לשם : השיב בפלמ״ח המרכזיים
שה אחרי יישאר מה ? התוכן יהיה מה

ז ימות והצ׳יזבאת תדהר, רומנטיקה
 היזמה את הפלמ״ח מנהיגי נטלו עתה
 זהו כי ספק אין ארגון. והקימו לידיהם

 עליו לומר שאפשר אלא חיובי. מפעל
מדי. ומאוחר מדי מעט

 הסלמ״ח ממשיך הנה כי : מדי מעט
 עליו המיטה שכבר ההתבודדות בדרך
 שרחש הגלוי הבוז לולא שואה. פעם

(גבע לחי״ש המלחמה בראשית הפלמ״ח
 החיילים אלפי היו לא ועוד) כרמלי, תי,

 לפרק בן־גוריון כשניגש שותקים בחזית
 במקום — עתה גם והנה הסלמ״ח. את

ג י ה נ ה  הקרביים החיילים המוני את ל
התו לבדו. הפלמ״ח הולך המשוחררים,

תנועה. במקום ,כת— צאה

 התל־ בכנוס בלט זד, : מדי ומאוחר
 היתד, לא אך יפה׳ היתד, ר,אוירה אביבי.

 שהפכה צוהלת, התלהבות אותה עוד בה
 לחוויה. באיצסדיון הכינוס את שנד, לפני

 הפל־ בלב גם העבר, את דוחק ההווה
מח״אי.

מדי יותר
״הצ אלון יגאל ביטא בכינוס בנאומו

בד ״הזקן״) שדה מיצחק (להבדיל עיר״
 שמדינה כשם עמוקה. אמיתה אגב רך

 בטחונה, להבטחת מדי מעט לעשות יכולה
מדי. יותר שתעשה סכנה קיימת כן

 רק לא ימינו של במלחמה : כלומר
 שתי לוחמות בעיקר מתמודדים. הצבאות
 מחלישים אם משק. מערכות שתי חברות׳

 את להאדיר כדי המשק את שלום בימי
מלח בעתות להתנקם הדבר יכול הצבא,

מה.
 לעתודות. ביחס זו לר,2עט מעורר אני
 במשך העוסק שפועל משוכנע אינני

 מועיל י) הערך (מה בשמאל־ימין יום
העו פועל מאשר יותר המדינה לבטחון

 בבית־חרושת שעות שמונה באותן בד
 מחדש לבדוק כדאי !).עבודה (פריון

לעתודות. הדרוש ד,אמתי המינימום מה

מדי מוקדם
מ ליברלית היא חוק־האזרחות הצעת

י מי חשבון על — אבל אד.
ל המשטרה ראשי מודאגים היום כבר

 פושע כל לארץ. הפושעים ״עלית״ נוכח
המש ידי על המבוקש יהודי) ולא (יהודי

במש להתיצב כיום יכול במולדתו טרה
 יהודי שהוא להודיע הקרוב, העליה רד

 יוכל החדש החוק לפי ארצה. ולעלות
ולב ישראלי אזרח שבוע כעבור להיות

 שלושת :חיה דוגמא ממשלה. לנו חור
 לא־יהודי אחד (מהם החדשים העולים

 בביצוע החשודים יהודי־למחצה) ואחד
(ר ג׳ורג׳ המלך ברחוב. המתועב השוד

הפשעים). במדור רפורטג׳ד, אה
ה קולטת ארץ הן אף ארצות־הברית,

 למהגרים אזרחותן את מעניקות גירה,
 ואחרי בארץ, שנים כמד, שישבו אחרי רק

שב במשך אם ובחוקה, באנגלית בחינה
פלי בעוון חויבו לא הברית בארצות תם
(ו מלאה אזרחות אנחנו ניתן מדוע לי.

 שלמדו לפני חדשים לעולים בחירה) זכות
 שטחי באופן אף שלמדו לפני עברית, מלה
 להיווכח שהספקנו ולפני הארץ תנאי את
סוכ פושעים, או הם רצויים אזרחים אם
י מזיקים אלמנטים וסתם זרים נים

6619 מם׳ הזה״, .העולם


