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 - בינלאומית לתסבוכת לגרום העלול הגביל על אינצידנט
 הגבול את בדהרה חצו דבשות כעלי ״מסתננים״ חמשה

 וצלמנו אחריהם, דולג צבאי בשמשמד לאילת, מעקבה
המשמר. אחרי דולג

ברצינות כמעט

העובדה תודת
 להשכיח בא ההלבשה על ״הקצוב
המזונות״. קצוב את מאתנו

העתונות. מתוך
ורב, פסיכולוגי באןרח הטפול

 ונצב. מבסס ?רויד זיגמונד תורת על
?זנו;ה: היא סתורה נע^ה: התורה

בכורדית: ̂ה וקיךאים
הקיכחה תורת

:כך הוא הבצוע
ז1לאןך מורידים

:עיר;ה למס לירות קמץ
 ייקוכח ולמען
לצ^רח ולגל

?ללה: קליטת לו משזיפים
 בקר עם עגמתו קןתפוג וכך

היוקר מתוספת קצת גם לו מנ?ים
 מסגורת ?פרה גיעה הוא [אוי

למןכו־ת; המ:רנר,ת ממס לו תנים ת
 לחוש, לא המותחת 0׳$במ וכדי

 בנשמה פוגעים
גלבוש. — אומרת זאת ״

 מאשר. אינו אך מנקד הוא ואם
את עד מקבינים ז׳סשר. מנת אחצ̂י

תוחת) רב ן1הןיר (ולפרולד לגסוף
נקרות. להקציב למי עוד ?הלה לא

לוט ישעיהו

 אחרונות חדשות
קליאונננרה על

 כעין זד. היד. חדשים כמת במשך
 ידע לא שאיש מאחר ״מחתרת״, עתון

 של עורכיו וטי לאור המוציא הוא מי
 לצאת שהחל במינו, מיוחד עתון אותו

חדשים. כשבעה לפני בירושלים
למ ירושלים אנשי הופתעו אחד יום

 האנגלית בשפה עתון בקיוסקים צוא
 ערוך והוא (רשומות) ״כרוניקל״ בשם
 שעצם בעוד המקצוע, וידיעת טעם ברוב

בקי העתון כתבי כי מעיד, החומר
בהיסטוריה. אים

 עתון להוציא חדש רעיון זה אין
 כדוגמת ומודפס בנוי הערוך, מודרני,

לה־ נוגע שהחומר, בעוד בימינו, עתון
 ריפו־ הביא ה״כרוניקל״ אחרת. קופה

כלכ פוליטיים, מאורעות על רטז׳ות
 על ביקורת כתבות ועוד, צבאיים ליים,

 — זב׳ ראשי מאמר אמנות, ספרות,
 מלפני מאורעות על מלא עתון בקיצור
שנה. אלפיים

סנ כמובן, עוררה, העתון הופעת
 הם־ גם — המקצוע בעלי בחוגי סציה

 כך אחר ומיד עתונאים, וגם טוריונים
 סתם, לקוראים גם ההתענינות עברה

למש־ הזה העת כתב את לשלוח שהחלו
 הגליון משהופיע לארץ. שבחוץ ריהם

 רב לעתון הביקוש היה כבר השלישי
בינ שאזלו הק־דמים׳ הגליונות (בעבור

 לירות שתי שילמו מהשוק, כליל תיים
 הוא העתון של המו״ל כי סיפרו, יותר).

בירו בירד המתגורר אנגלי היסטוריון
 נעשה אחרת גירסא לפי ואילו שלים,
מלו־ מיסיונרים קבוצת ידי על העתון

 ע״י לאור ״מוצא העתון על גם הודפס
 הרבה אמר שלא דבר ראובני״ קרן

 הגלידו יצא כבר בינתיים לסקרנ-ם.
 ביוב והוא ה״כרוניקל״, של השביעי

 בארץ רק לא לפניו הולך ששמו עתון
אנגלית. דוברות בארצות גם אלא

 האחרון: הגליון של התוכן מן
לרו כניעה הדורש שמעיה, על כתבה

 וקליאופטרה אנטוניום פרשת מא,
 (במדור ׳בקורת המיוחד״; כתבנו ״מאת

״שחוברו שלמה, כתבי על הספרותי)

ואן־ליר הגב׳
הומור וחוט פלדה

 הגיעו עתד, ורק מספר, שנים לפני
ירושלים״. של הספרים לשוק

 ״העולם סופר בידי עלה השבוע
שהצ בשעה ״הסוד״ את לפענח הזה״

 עתונאי־ מפעל יוזם את לראיין ליח
 לאור. ומוציאו זה היסטורי־ק׳ריוזי

הול ואן־ליר, הגברת זוהי כי מסתבר
בירו שנתיים מזה המתגוררת נדית,
היסטו אחד: לדבר והמשוגעת שלים,

 תולדותיה, ועתיקותיה, ירושלים ריה.
 ואן־ הגברת של חוקה לחם הם אלה
 לתוכן עברו ימים חקר את שהפכה ליר

 כל הדם, בימים חייה ואורח מנהגיה
 אשה הנה עצמה היא כי ואם חייה.

 האופנה צוי לפי לבושה מודרנית׳
 ההוד, הרי במכונית, ונוהגת הפריסאית

 שקנה נדמה כלל. אותה מעניין אינו
 ״המיל־ על מחשבתה של המרה

שנה. מאות חמש לפחות הוא שלשום״

 ואן הגברת מבלה החפשי זמנה את
נפגשת היא למדי: מענינת בצורה ליר

וכמ רבנים שונים, מלומדים אנשים עם
 כדי לא ויכוח ״ויכוח״, לשם רים׳

 — אלא במשהו הזולת את לשכנע
 האופק״ את מרחיב ״זה לשמו. ויכוח

 ״ואגב, — ליר ואן הגברת אומרת —
 של חדש אשנב פעם כל לך מגלה זה

 אוהבת אני שונים. אנשים של תפיסה
 וגישותיהם מחשבותיהם לתוך לחדור

אדם״. בני של

הגב אומרת שלה ה״כרוניקל״ על
 בקצרה, זאת להגדיר ״אם ואן־ליר: רת

 חדש ן א כי הוכחה עוד שלפנינו הרי
 ידי על כי סבורה היא השמש״. תחת

 התקופות של מתמדת והשוואה לימוד
 התקדמנו. לא כמה לראות יכולים אנו

 הציויליזציה, ברעיון הדוגלים אלה
עלו הכל, תפתור הקדמה כי וסבורים

 ״ואשר העבר. מן הרבה ללמוד לים
 למען במפעלם להם יעזור ממנו ילמדו

הקרמה״.
:בשבילה גדול יום בא עתה

למל שנה 3000 תמלאנה 1952 בשנת
 בין־ כינוס ייערך ובירושלים דוד׳ כות

 זה. מאורע לרגל מדע אנשי של לאומי
 כיום כבר מעסיקה זו משימה אבן,
 ועל ואן־ליר גב׳ של מחשבותיה את
להו שעה לפי חוזרת אינה היא כן

שלה. לנד

ארצנו 11

העתי לבית חדרו ערבים מסתננים
 ארונות שני והוציאו באשקלון קות

— (״חרות״) עופרת. עשויים מתים
ק------- ח צ שנים, 104 כן טיבו, י

 בצפת העבודה בלשכת התייצב מטוניס,
כבישים. בסלילת להעסיקו ובקש

ת--------(״דבר״). טו ד״ר של הפה פלי
 ידיעה בעודף איננו שמקורן — יוסף

בש דבר. לשם הפכו כבר — בעברית
 וההנעלה ההלבשה קצוב על הדיון עת

 עכשיו דנה מדעית וועדה כי הודיע,
 שיתן כדי צאן, של מתאים זן ב״גדול

(״מע ודרוש״ הגפן צמר את לנו
ע---------— ריב״) י ג ה אחת, אשד, ב
 חיפה, לנמל מסכה ימים לפני עולה,
מון, עורר  סל בתוך החזיק־, א שה לי

 המכס. שוטרי של חשדם את תפוחים,
הלימון כי נמצא בדיקה אחרי ואמנם
-----------(״מעריב״) דולר. 000 הכיל

 פנו ונצרת רמלה מיפו, ערכים עשרה
 הראשית לרבנות האחרונים בשבועות

מחצי התגיירות. לשם בתל־אביב,
 ונתקבלו הפרוצדורה את עברו כבר תם

(״הבקר״). משה. לדת

חימיס שבעת
_ אבנר■ אוד■ _ _

הלאומי המעוט
 לעתים מענינת יבשה סטאטיסטיקה

ראשי. מאמר מאשר יותר קרובות

 האחרונים, המספרים לפי :למשל
 לארץ שבאו החדשים ם העול מהוים
 הש:יה לש הע מלחמת פרוץ יום אחרי

ביש היהודית באוכלוסיה רוב )1939(
ראל.

 ירד בישוב הארץ ילידי של האחוז
.107ל"־ מתחת

 ראש גיל, הד״ר של מספריו לפי
 במחלקה והעליח הדימוגרפיה מדור

 בשב־ ה״צברים״ מהוים הסטאטיסטית׳
 10־11 בגיל ,70ך4-— 7־8 בת־הגיל

 ובגיל ,5170 — 14 ־ 15 בגיל ,657, —
.2770 — 17 ־ 18

 בהתאב איפיא, יורד, הצברים אחוז
 בניל שדוקא מענין אולם הגיל. לעלית
 שוב — 3־4 בני בין — ביותר הצעיר

 לעומת ,647־1 הצברים אחוז יורד
שיש היא הסיבה ).10־11 בגיל 707־

החד העולים בין מאד גבוהה ילודה נה
באי הושמדו שבניהם אלה, עולים שים.

 במחנות מלהתרבות שנמנעו או רופה׳
 את למלא עתה משתדלים ההשמדה,

 עולה ה״ותיק״ בישוב גם אולם החסר.
הילודה.

כדר תרגול
הפר אומר קוריאה לקח את בנתחו

 )668 הזה״ (״העולם שלנו הצבאי שן
 שלמד מפני נוצח האמריקאי שהצבא

תרגילי־סדר. מדי יותר
 מפקד לכל היטב ידוע זה פארדוכס

 כיתה מפקד קרבי. נסיון בעל נמוך
 מרגיל בתרגול־סדר כיתתו את המאמן
מרח על אוטומטי באופן לשמור אותם

ובע — לרעהו איש בין מדויקים קים
 דוא השדה, אימוני בשעת שעה, בור
 אותו מראשם להוציא כדי ומזיע עמל
 בין מדויקים מרחקים כי עצמו. כלל
 בשדה־ היחיד־ את מגלים לרעהו איש

מוס כשהיא (גם האויב לעיני הקרב
לכדוריו. הזמנה והם כראוי) ווית

 פשוטה. זו מוזרה לתופעה הסיבה
 בעולם במעט השתנה לא הסדר תרגול

 סוד כל היה אז .18ה־ המאה מאז זה
 על לשמור הכשרון בקרב, ההצלחה

בהסתע היחידה של המקובץ המבנה
תר מכאן קסלנית. אש תחת גם רות,
לנ הגדול לפרידריך שעזר הסדר, גול
 כיום אולם אירופה. את (כמעט) צח

 ת מתקרמ היחידות — הפוכה השיטה
 הוא סדר תרגול של ועודף בפיזור,

בעוכריהן.
 וכך שמרני, גוף הוא צבא שכל אלא

תר על האמריקאים אפילו מבזבזים
 את חגיגיים) מיסדרים (לצרבי סדר גול

אש. לתרגול להקדישו היה שמוטב הזמן
 מלמדת רפוא־ת פקולטה היתה לוא

ולל דיבוק לגרש תחילה תלמידיה את
 לפ:י אבותיהם כמנהג הרעה, ן בע חום
 אח״ב רק ופותחת שנה, מאות כמה

 מתפקע העולש היה האנטומיה, בלימוד
 מסוכן שהוא הצבאי, במקצוע מצחוק.

הג תופעה זוהי לבעליו, יותר הרבה
בהחלט. יונית

צבאי הומור
משפ שני רא־תי הכבישים באחד

 האחורית הדלת על בגיר רשומים טים
:דוהרת מכונית־משא של

ישן.״ הנהג לצפצף. לא ״נא

 לא פנים, כל על הצבאי, ההומור
לישון. עדיין הלך

 להם שקבעו הומור חוש ובעלי מדים
לבסוף המנזרים. באחד המערכת את

669 מס׳ הזה׳׳, ״העולם


