
ה נ י ד מ ב
ה השנה בסוף — צמיגים שבועות׳ ששה
 (אולי בתור. עצמאי דלק ועתר. — באה
ה על בידיעות גמור כזב אין זאת בכל
?) נפט

מר ע מייצר כו צנ
 לקייזר־ לא מחכה אינו אחד איש אולם
 כומר זהו — טיירס״ ל״גינרל ולא פרייזר
בעל לינדסיי, רוברט בשם בפטיסטי אנגלי

ה בשעות המטפל ילדים, לשני ואב לאשר,
 — הפנאי ובשעות נשמות בהצלת עבודה
מכוניות. בהצלת

 ליד לעצמו שהתקין החרושת״ ב״בית
 לקח בירושלים, רחביה גן מול כנסיתו,

 את לעצמו הכין ),1932 (אוסטין ישן מנוע
 ייצר והמקולקלים, החסרים החלקים כל

).1951 ישראל״ (״מודל גוף
ברחו לסנסציה המכונית גרמה השבוע

ש הראשונה המכונית — ירושלים בות
״צנע״. :המכונית שם בארץ. כולה תוכננה

כנסת
דננילה ■שיכה
 בשעה נוכחו כנסת חברי עשרות כמה
על קובלנה :(קרי היום לסדר שהצעה

חברתה. את רדפה מסויים) ממשלתי נוהג
להת החלו הספסלים בערב, עשר השעה

שלהם: את אמרו לא עדיין שלושה אך רוקן׳
הד החזית איש פנקס, נצבי דוד דת.

 ממשוקף כפה, חבוש קומה, גבה תית,
ב דתית כפייה נגד רועם החל ומשופם,

:הצעיר השומר קיבוצי
 ילדי את דתם על מעבירים המדריכים

הנו עליית במסגרת ארצה שהובאו עיראק
ער.

 (מתוך חמשה רק נוכחו שעה באותה
 כיפות, חבושי הדתית, החזית צירי )16

 רק. ביניהם. ושוחחו האזינו לא שישבו,
 ושבי הפנים אצילי ■ושאג, נורוק הרבנים

 מנת על הנואם לעבר פעם מדי פנו הזקן,
לדבריו. להקשיב
 חוזר הנואמים, מדוכן פנקס יורד אחר
 קריאה מלווה הראשונה בשורה למושבו
? דיסקין עם ומה : מפ״ם מספסלי

 את מדים בהיר סדרן מתקין עת אותה
הבא. הנואם לגובה בהתאם הרמקול
 בפטישו מקיש שפרינצק, הכנסת, יו״ר
להצבעה. ההצעה את העבה בקולו ומעמיד

 — גניחובסקי — שביעי חזית איש נכנס
 עם ידיים לוחץ פרפר, וענוב קומה כפוף

?). ירושלים בעיריית (קואליציה אלישר
 לו קורא ששפרינצק קסה, הכנסת חבר

 קוסוי, :הפרום־וועידת־מפא״י הישן, בשמו
 קל המהום. אחרי השם את ומתקן וחוזר

ה מזכיר את שואל כשהוא הספסלים, בין
 עולה ? מה — לשמאלו היושב רוזטי, כנסת,
הבירור. את לדחות ותובע

 כשגניחובסקי ומפא״י מפ״ם בקולות
 מונה ורוזטי מאוד״, יפה ״קואליציה מעיר

ההצעה. נדחית )16:30(
 השופט (מפא״י) לאם יוסף שוחד.

הפלילי. בחוק תיקון דורש הפנים עגול
 להשחית המנסים עבריינים הענשת

המדינה. עובדי את לשחד) :(דהיינו
 מקרים רבו קובע, הוא האחרון, בזמן

להלן). (ראה במדינה שוחד של
 את עזוב ממפ״ם, לו מעירים כן, אם
פנחס המשפטים, שר מסביר אחר מפא״י.

 שאריות בו שניכרים האיטי, במבטאו רוזן,
 הרבה זה, בכיוון חוק, הצעת כי ייקיות,

 ועתידה משרדו ע״י מעובדת כוללת, יותר
הממשלה. בפני מונחת להיות

 איש מרידוד, יעקב עולה התנדבות.
 האצ״ל סמל את מעילו בדש העונד חרות,
מו ״קיים כי והצלול, הבהיר בקולו וקובע

זה בחור כי הקובע בצבא (פוליטי) סד

 בצבא לשרת יוכל לא עברו, בגלל' אחר, או
הקבע״.
 סקטור — עובדות מביא הוא הנה,

 אפילו ואין לשרת׳ הרוצים אנשים של שלם
 החוק הצעת שרוצה (כפי לכך לעודדם צורך

חיי של לעבודה החזרה — לדיון העומדת
הקבע). בצבא ששרתו משוחררים לים

 החטיבתי השלישות שקצין ראשון, סגן
 : הרשמית התשובה את מקבל עליו, ממליץ

 בצבא לשרת בקשתך כי ״...להודיעך...
״.אושרה. לא הקבע . .

 זוכה עליו, המליץ המיון שקצין סרן,
תשובה. לאותה
מחלקות, מפקדי קורם בוגר משנה, סגן

תשובה. אותה — בבריגדה סרן
 ממשיך הוא ידי, תחת מקרים עשרות

 שר דברי את מוכיח זה והאם גובר, כשקולו
? הפליות״ אין ״בצבא :לי שענה הבטחון
:מסיים הוא

 בצבא לשרת מפריע אדם של ״עברו
ממקומו קמים וכשחבריו הזאת״ המדינה
 ממושכת ישיבה אחר מתמתחים תיהם,

:מוסיף הוא האולם את לעזוב ועומידם
 את המזהה חשאי שרות קיים) ״(כאן

המפלגה...״. עם המדינה
כנסת. ישיבת עוד נגמרה

ה ב רו טי ה הברי
 על הכנסת דנה שעות וחצי ארבע במשך

 הבריטי, המנדט ירושת הגנה, תקנות 18
הע חנוכה, של בשמיני לפוג עומד שתקפן

בדצמבר. שירי
 בסיס בהן בראותה רוצה, הממשלה

 תוקפן את להאריך והפיקוח, הקיצוב לחוקי
 הצעות אז עד ולהביא חדשים ששה למשך

ההגנה. תקנות את שתחלפנה ישראליות חוק
 את נימק רוזן, פנחס המשפטים, שר
הכל בחשיבותן האריך הממשלה, עמדת
 שאף הבריטי, בפרלמנט והסתייע כלית
לשנה. — האריכן הוא

התנגדותן עיקר :וככלים תופים
 מאנגלופוביה, נבע האופוזיציה סיעות של
 ומהרצון רוזן, פנחס זאת שהגדיר כפי

המשקי. הפיקוח ממסגרת להשתחרר
לנ חיים והשחרחר, הצנום חרות איש

 האשים התקנות. במקום אספקה תבע דאו,
בספ היישוב כל את שהעמידה הממשלה את

י בישראל ״כבירה״ ...״מערכה סרים, - 
 המשטרה, הצבא, : אופרישיין״ ״קומביינד

 על הסתערות ערכו המשרדים, כל עם יחד
.הצבור. .ובמחולות. בתופים .  ככיבוש .
 :מעיר הספרדי, עמי, בן (משה יריחו״.

 טבר־ מעשה הביא הוא תופים). היו לא שם
בכ חוצות בראש הובלו אנשים 36 :יני

 שעות, 48 כעבור שוחררו ידיהם, על בלים
הוכחות. מחוסר

הפרוגר :וצרפת הכרית ארצות
 בשעתו שהיה מי •פרדר, הרברט סיבי

 קיים לא שוב כי ציין המזונות, על מפקח
 ה״ניו־דיל״, בדוגמת הסתייע חפשי. משק

 רוז־ הציל שבעזרתו טיפוסי, תכנון מעשה
שנות ממשבר הברית ארצות את וולט

השלושים.
סינתיזה: תבע לבסוף
 אולם וקיצוב, פיקוח עם מתוכנן ״משק

 ההצלחה... סוד כי המבינה כלכלית הנהלה
במידה הקלות נוספים... ערכים ביצירת

וה היבוא הזר... המטבע בשטח מקסימלית
יצוא״.

ותיק לביא, שלמה מפא״י, איש
 בארץ ליצור : עצמית הספקה תבע עין־חרוד,

 ״ מצר־ ללמוד ביקש בגדים. שמן, סוכר, —
שובע: ראה ובה ביקר, בה פת,

 הם מאמריקה, לבקש צריכים אינם ״הם
הבגדים ואת שלהם, העור את יוצרים

מה נובע בישראל הירוד המצב שלהם...״
ש ותראו .תעברו . ,׳. : מהחקלאות בריחה
 ישראל... בארץ הנהגים של אחוז תשעים

.מחקלאות. ברחו  רווח המחפשים אלה וכל .
 חזר בסיום ליום...״ לירות 8 ,6 ,5 של

 גנבים רוב הכתוב: על והסתמך לנושא
 קבעו התלמוד חכמי ואם — הם ישראל

הגנה. ותקנות פיקוח לקיים יש כך
 ציטט הדתיים, ציר ורהפטיג, זרח אף

 שבור .שערים.. מפקיעי ״כנגד המשנה: את
רשע...״ זרוע

ים
ף •רדו שנים סו ם־ ל־

מחנה־המ־ את לחסל הג׳וינט כשהחליט
 העליד, חיסול עם עדן) (ליד בחאשד עבר

 יצחק של הפורה במוחו ניצנץ התימנית,
 הנגב, ועדת של הדינאמי המנהל צ׳יזיק,
 גור־אריה־יהודה עם משיחתו עתה זה שחזר
 רעיון: )679 הזה״ (״העולם סליסייה היילה
 צרי- על כולו, המחנה את להעביר לא מדוע

 בנקל הסכים ג׳וינט ? לאילת ומיתקניו, פיו
 שהם הצריפים, — כמתנה המחנה את לחת
 גרוטאות אלא אינם באילת, גדול אוצר
בעדן.

 לוצ׳יה, חדשים 5 זה עוגנת באילת
 הא- הקפיטן של טון) 89( הקטנה אניתו
 את בשעתו שהביא קיאייזו, אלפונזו מלקי

 הטוען הקפיטן, מעדן. הראשון המטען
 היה כאילו הבוגדני ים־סוף את מכיר שהוא

 את לקשור מה משום החליט מעילו, כיס
 יש־ לשרות ולעבור אילת גורל עם גורלו
 45 בת אשה פירנצה, אשתו עם יחד דאלי,
 נדיר. ומרץ מוזיקלי חוש מידות, בעלת
 הירוד המצב זו להחלטה שגרמה יתכן

 אניות שבטל הים־סופית, בספנות הנוכחי
 קיאייזו לקפיטן גם — פנים כל על רבות.

 כד, עד נמצאה לא ״הקפיטנית״ ולאשתו
 אוי־ בטיולים ימיו את בילה והוא עבודה,

 בריסטול מלון אילת, של השק״ם בין ריים
 נתנה הג׳וינט החלטת והקריה. בתל־אביב

להעביר עליו הוטל :הזדמנות שוב לו
 שהאחראים אחרי מעדן, השני המטען את

 האי את תפסו לא שהמצרים למסקנה הגיעו
אילת ממפרץ היציאה את (החוסם טיראן

קיאייזו אלפונזו קפטן
ישראלים שני הכושים, מלבד

 הבינלאומי הנוהל את יפרו ולא סוף), לים
במיצרי־ים, חופשי מעבר המאפשר
 נושאת הכושיים ומלחיו הקפיטן מלבד

 — ישראליים בחורים שני הפעם האניה
 אי- שירדו הראשונים הישראליים המלחים

מצ הים נסיון. לרכוש כדי לים־סוף פעם
אל בסלעי גם אלא בכרישים רק לא טיין

 בים ההפלגה את ההופכים נסתרים מוגים
 בלתי־מנו־ לספנים מסוכנת להרפתקה זה

סיס.

הארץ
 אחת על ביזנטי, צלב רקע על כתובת

 ״הוי טבריה: של העתיקה בעיר הדלתות
(״הא הוותיקן״ רכוש זה :אנשים

ו--------— רץ״) ל שדה יצחק היד, אי
 ישיבות היו - העירייה לראש נבחר

 המדורה״ ״סביב נערכות העירייה
 צבוע — — — אחרונות״) (״ידיעות

 האיילה את וטרף לעין־חרוד חדר טורף
 שמת ״גמכי״, כצבי פגע ״יעלה״,

״פלי האיילה של קרנה שבר מפצעיו,
החי בעלי שאר בין לבהלה וגרם נה״

ן---------(״הארץ״) מי י נ ה פקיד יכה, ב
 קיתל, בחי״ל, המלחמה בימי ששרת סוכנות
מ הצטיינות אותות שלושה בדואר,
 גבתה המכס הנהלת הבריטי. הבטחון משרד

זב״) ה ■ת ע (״יד■ מכס. דמי פרוטות 5
ד------- ל עמקה מכפר 13 גן תימני י

(״ה 7 בת ילדה אונם מאשמת זוכה
ש־ 6010 מ למעלה-------— בקר״) תו
 ידוש ,,עיריית בברירת שהשתת:ו ביר
 מזדהר לוי, כהן, השם את נושאים לים

כרשי ומופיעים מתחברים היו אילו
לז יכולים היו בכחירות, משלהם מה
 במועצת מנדטים כשלושה כות

------------(״חרות״) ירושלים עיריית

ה ה ת ו מך! א צ ע

 קופת ליד ,25 .11 .50 במוצאי-שכת, צולמה זו תמונה
פניו את שיזהה קורא כתל־אכיב. ״מגדלור״ קולנוע

ן ויפנה כתמונה ו ש א  יזכה הזה״ ״העולם למערכת ר
ל״י. 2 של בפרס

בפרס, שזכה ),22 יהוה״ל (ת״א, וקסברגר שלום מר עצמו את זיהה העבר בשבוע

ומכוניתו משפחתו לינדפיי, רוברט
צנע — לה קראו הם

6837 מס׳ הזה״ .העולם


