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המגוונות
 בית־הסוהר אסירי היו לוא קורה היה מה

שופ דין, כבית עצמם את מכוננים בתל־מונד
למ שהביאום והשופטים השוטרים אוו עים
 היתד־ מחזות מחבר הנוכחי? מגוריהם קום

*  לחיבור זו בעלילה להשתמש שירצה ^י
 עתה לפניו תהיה המטאטא, בשביל ה?ה8

 שמו־ אמיל ר הד־׳ פרשת מציאותית: דוגמה
 מוסד ראש שהפן הלודזאי התעשיין ראק,

היהודית. הסוכנות של הביקורת
 סדרים מעילות. גניבות, גילה שמוראק ד״ר

 לאדם נעימים אינם הדברים כי אם מפוקפקים.
כש בהם אין הסוכנות קרנות1מכספו. שתרם
 עלולות ומעילות גניבות אסון. משום לעצמם
ל לקרות  כספים דרכו שעוברים מוסד מ

 הגילוי: אחר רק בא האמיתי האסון רבים. בר.
המו של המוחלטת ההתנוונות של התגלותה

במדינה. הציבורי סר
לה במקום האשמים, את מיד לפטר במקום

להת העליונות במשרות האחראים את גיע
 האטי־ הפושע אחרי כללית רדיפה החלד, פטר,

ובעצמו. בכבודו המגלה תי:
 על הנאשמים של חמתם נתעוררה בעיקר
 תפקידה את זו בפרשה שמילאה העתונו*
 שהיה כנראה. סברו, הסוכנות ראשי האמיתי.

 המשלמים הרבבות לידיעת להביא עוול וה
בכספם. נעשה מד. הכסף את

 שניה מהדורה זו פרשה היתר, הכל בסך
 מבקר מוז* זיגפריד כשד״ר דומה, פרשה על

 שהסתנן שלו, הדו״ח את מסר ישראל, מדינת
נר לא עתה כן אז כמו לעתונות. הוא ט

 בחיוך העניין על עברה הקהל, דעת עשה
 אלפי מאות בכמה לו שעלה חיוך סלחני.
לירות.

נית־ מוסרית התנוונות לאותה שניה דוגמה
הע אחד בחיפה. הימאים במשפט לקהל גר.

חב שוהם, חברת העיזה אמנם כי העיד דים
 לשלוח ולהסתדרות, לממשלה השייכת רה

 יוונים עובדים להעלות כדי לקפריסין אניה
 העברים. המלחים של שביתתם את שישברו

 קרה כבר עצמם: במקרים האסון אין כאן גם
 שביתה בכוח לדכא תנסה שחברה בעולם

 אופי בעלת מקצועית שאגודה או מוצדקת,
המזע העובדה החברה. בידי תעזור מפוקפק

 שנפל המקצועית, האגודה שמזכיר היא זעת
ההס מטעם כתובע יופיע אפל, כה צל עליו

 המסקנות את להסיק במקום במשפט, תדרות
או האפשרית. במהירות העוגן את ולהעלות

 אמיצי הימאים נזדעזעה, לא ההסתדרות לם
הנאשמים. להיות הוסיפו ר,לב

 טראגי־קומדיות לשתי לב שם לא הקהל
 של צילה תחת עמד שהשבוע מאחר אלה,

וטר ייתבן ביצהר. האסון אמיתית: טרגדיה
 שנת־ מפני חזקים כה רגשות עוררה זו גדיה

 האירו הלהבות מיוחד: כה רקע על חוללה
 שאלפי בזמן בדיוק האפל בלילה השמים את

 לתל- מדליה הקרוב, בכביש דהרו מכוניות
 הרוח בהתרוממות שרים כשיושביהן אביב,
הריקודים. ליל אחרי

השלישי הסעמד
בשוק עדתה הבחורה

 וקרא לפשר היה יכול לא הקאדי גם אולם
הצבאי. למושל

 שאביה אחר בחורה. בגלל פרץ הסכסוך
 תמורת הכפר מבני לאחד להשיאה הסכים

 לו הוצעו כאשר דעתו את נד, ש לימת, 350
 .אחר. צעיי־ על־ידי בחורה עבור לירות 450

הא תבע הבטחתו״, את לקיים חייב ״אתה
 אללה, בפני לי שייכת .היא הראשון. רוס

אחר.״ איש לכל ואסורה
 עדין לא .זה :אחרת סבר האב אולם

 כמו עסק .זה טען. הוא סנטימנטים״, של
 אני בשוק, עולה המחיר אם אחר. עסק כל

 את שמשלם למי בתי את להשיא חופשי
ביותר.״ הגבוה המהיר

הקונגרס
סדדניס שדשה ה.י*ר,ם דבל

 בכל ביותר והעצבניים הטורחים האנשים
 מכבי־האש הם בירושלים האומד, בנייני שטח

 שעות 24 משמרתם על בעומרם המדים. כחולי
 בו לרגע עינים בכליון מצפים הם ביממה

הי תפורק הקונגרס, יינעל התקייה, תושמע
 עשו־ ,הוליבודי סרטים אולפן המזכירה צירה

 לקונגרס אכסנייר, המשמשת ובד, דיר יית
הכ״ג. הציוני

קונ לציר נטפלים בממוצע סדרנים שלושה
 שעמד הסיגריה את מידו חוטפים אחד, גרס

 סיגרים גם למדי קרובות (לעתים להבעיר
האמריקאים). הצירים חביבי עבי*

 בנייתם, מסיום הרחוקים האומה, בנייני
 בעזרת במהירות־הבזק הקונגרס לקראת הוכנו
 בד. של אגדתיות וכמויות קרטון קירות עצי*

 סידור של היופי על להתווכח אין אמנם אם
 גם אין ד,ת רב-. בטעם שנערך זה, ארעי

האש. מכבי של עצבנותם על להתפלא

הכנסת
צבדיס השלישית: המבדגה

 79 עם המרכיבים החושי* הח״כים 41
 השנייה, הכנסת את הראשונה, הכנסת ח״כי

 בולטת בו הפוליטי השינוי מלבד הביאו, לא
 הערביים, והח״כים ר,צ״כ של התגברותם

הכנסת. בהרכב רב שינד
 כן הראשונה, בכנסת נשים 11 שהיו כשם
 לא נשים. 11 השנייה בכנסת גם נמצאות
 שנה. 50 ח״כ: של הממוצע גילו ט נשתנה

 בכנסת, הארץ ילידי מספר : נשתנה שכן מה
 וזה )14 במקום 17( שלושה נוספו אליהם
 את בכך שהפכו הערביים הח״כים בזכות
 (אחד בכנסת לשלישית הצברים מפלגת
וצ״כ). מפא״י

הח״כי* צעיר נשאר עדיין טובי תופיק
 (שלא מימון הכהן לייב יהודה והרב ,29 בן

 מקומו, את מסר השנייה) לכנסת מועמד היה
 מנהל שהיה מי הצ״כ, לח״כ הכנס* כוותיק

 בוגר חיים הדיר הרצליה, העברית הגימנסיה
■74;-1 בן (־שוב),

הצ הסיעה להיקרא זכותה איבדה מק״י
 לערבים )35 הממוצע: (דלה ביותר עירה

 — אל־זועבי אל־דין סייף של הדימוקראטיים
 סיעת מקום את ירשה מפא״י .34 ממוצע: דל

המ דלם הסיעו* כוקנת בכנסת הספרדים
 :מפא״י ח״כי בין הגברים 39 של מוצע

שני* 54

בחירות
0י01וא רוצחים חסרים:

 השובעון ניישן, אנז ססייטסמן הניי מסביר
 סיבות את בנתחו הקיצוני, השמאלי הבריטי
האח בבחירות הכלליים הציונים של עליתם
 ״אלפי לארץ הביאה ד,עליה :לישראל רונות
מדמ מבריחים מגרמני* השחור השוק אנשי
 מתורכיה, סוסים ומבי סוסים סוחרי שק,

 נערי סמארוקו, בריונים מקצועיי* רומנים
משאו־ כסף מחליפי מקאזאבלאנקה, ביליארד

 את ליישב יכלו שלא בריטיים אזרחים חיי,
מל הוד של המסים גובה עם חשבונותיהם

 שאי־אפשר הארצות מכל כספים מועלי כותו,
קרק סרסורי מוצאיה* למקומות להסגירם

 שחקני רוכלים, עבירה, לדבר מתווכים עות,
ישרים...״ וחנוונים ספסרים קלפי*

 תל־ רולבנט, סמואל העתון, סופר :חתום
אביב.

ארגונים
לסיישו! חדושח ביח
 עקב שנגרם המחריד, הקסטל אסון אחר

 מושלך, סיגריה מבדל נפץ חומר התלקחות
 והזליר החיים״ דרך לתיקון מגא ״חוג שב

 היזמה. את לידיו נטל כי ולקהל לחבריו
 ומתפשטת, ההולכת העשון במגפת למלחמה

הנוער. בקרב שמות עושה
במקו עשון לאסור למשטרה פנייה מלבד

 אינו להלכה, הקיים (איסור ציבוריים מות
 אגודות כדוגמת החוג יפעל למעשה) נשמר

הסב במסע ייעזר באיריס* .אנטי־דקוטין״
מהר מעשנים ייגמלו בהם קורסים ושורת רה
 האמריקאים המוסדות שימת (לפי העישון גל

משכורחם). שיכורים המרפאים
 שקשה אחד גורם קיים החוג, לדעת אול*
ליש ההגנה צבא הגורם: כתובת בו. להילחם

זו במחירים (או חינם סיגריות חלוקת ראל.
הו צה״ל חיילי לכל שק״ט) דרך ביותר לים

העישון. תורת להקניית ספר לבית אותו פכת
 ״נוהג החוג: מדריך ל* שמחר, ד״ר טוען
הברי מהצבא הועתק חינם סיגריות חלוקת

 קרב.״ ערב חייליו את בכך שסמטם ,,ם
 ידיו, יגאל לרטטכ״ל, לב ד״ר של לפנייתו

 הרפואי לשירות •פנו ז קצרה תשובה באה
!״.צה״ל של

תענפה
האנושות אהבת אל־ונד:

 החלים הערב ארוחת שעת שהגיעה למרות
 לא בניו־יורק, רדיו חובב פוךרקובסקי, פרד

 הקול בת את שיקלוט עד מכשירו את לסגור
ד היה שבקשה שכל נראה החלושה. ני . 

 לרקוב* הפריע לא הגחע האדר מזג יורק״.
 .שעת באנגלית: רך לחש לבסוף, לקלוט, סקי

ילד.״״ חיי להציל נסו חירום״.
שלו. הערב ארוחת על שכח רקובסקי

 לא המלחש: הקול עם להתקשר ניסה הוא
 חבר- וחזק: חדש קול נכנם לפתע הצליח.

 קלט ארצות־הברית) (דרום בפלורידה חובב
 הפלד החובב של בתיווכו החרו* קריאת את

 מאופורטו, הסיפור את רקובסקי קלס רידאי
פורטוגל,
 בע־ קרא ח־ם־סנטוס מדינה קרלום אילידיו

לש ורידייז, חדש* תרופה נתגלתה כי תון
 ומייד, בתרופה, רצה הוא חוט־השדרה. חפת
ברנקה״מדי* הקטנה לבתו

 חוס־השו־ בשחפת חלתה ,9 מרי* בתק,ה
 סטרם* כי הי* נראה לראשונה באפריל. רה

 והיא פעל לא זה לאחרונה אך יעזור, טימיצין
 ידע לא אביה לאכול. יבלה לא גוועת, החלה
 אודות הרפואה, מומחי כץ הפולמוס, על דבר

 דוס- אולם מחלת* לריפד הורידייז של ערכו
לכל. מוכן היה סנסוס

 חובב החל בינתיים מאושר. היה האב
 מקצועו). לפי דפוס (פועל רקובסקי הרדיו

 תרופות. סיטונאי בניו־יורק. שלו את לעשות
לש שהוחשד, ורידייז, של אחת אמפולה סיפק

התעופה. דה

הוליבודי אולפן

 מאד השידור שנקלט מרגע שעות שש תוך
 במטו© ללונדון, בדרכה האמפולה היתד. פורטו
 נוספות שעות כמה תוך אל־על. של ישראל

 האמפולה את סי. אי. או. בי. מטוס הביא
 חיכה דום־סנטוס פורטוגל. בירת לליסבון,
הבית* צבאי פורטוגזי במטוס סם בליסבון,

 המתיך ק״מ, 250 המרוחקת באופורם*
 לברנקוד ורידייז מנת הזריק מזרק, עם רופא

 נטלה דקות 45 תוך לתוצאות. חיכה מרי*
 היה בקיבתה. אותו שמרה מזון, ברנקה־מריד,

 הממיתה המחלה, באם לקבוע מדי מוקדם
ללי חזר דוס־סנטוס אך הוכתה. כלל, בדרך
 נוספו* ורידייז אמפולות תריסר קיבל סבון,

 ׳׳יביד המאושר: האב אמר הטיפול. להמשך
אג (כולל: התעופה ואת הרדיו את האלוהים

 עדיין כי לי הוכיח זה יקרה שלא מה אל).
בעולמנו.״ האנושות אהבת קיימת

המשק
בחבש שני ביקור

 הגיע מרידור לחרות) הדרן (ארונה כשיעקב
 אביב* לאדים בנזין במיכל שנים ארבע לפני

 שמה שיחזור בוודאי חלם לא חבש, בירת
 בעד להססקת גדולה חברה של מסחרי כנציג

 חבש בבירת הסתתר 1947 במארס לישראל.
 אסמרה ממבצר שברח המסוכן *טרוריסט״

 המכבש מלוא את להפעיל נאלצה ואנגליה
 המלכים. מלך את לאלץ כדי הדיפלומאטי

 את לידיהם להסגיר סילאטי, ד,יילד, הניגום
 ארצות מכמה להימלט שהצליח בנפש, אויבה
וחב מרידור הוסגרו אריתריאה בגבול גזר*

בקניה. גילגיל למחנה שהומסו ריו,
 לאדים במטוס 1951ב־ חזר מרידזר יעקב
 בכבול ונתקבל בריטית) שמירה (בלי אביבה

 אלא האצ״ל^ (מפקד מרידור, לא חזר רב.
 ומנהל והשני* הראשונה הכנסת חבר מרידור

 וחצי מיליון של הון עם מסחרית חברה
דולאר.

ארגנ לשי* הגיעה בארץ הבשר מצוקת
העו לשווקים בשר של העיקרי הספק טינה׳
 את סגרה בפרט, ישראל ולמדינת בכלל למיים
 בצורת) ודתה שם (גם בשר ליצוא גמליה

 בשר. ללא ארוכים שבועות תישאר וישראל
נהי ואריתריאר. חבש ששבילי מרידוד׳ יעקב
 הרועים העצומים והצאן הבקר ועורי לו, רים

 במוחו נקרו הגדולה הנגוס ממלכת בערבית
 פיל* דג ערוך שולחן אל כשהיסב פעם, לא

 הבקר עודפי את לנצל לא למה רעיון. הוליד
 על והרי :ישראל אוכלוסית לצרכי בחבש
המדינות. שתי יושבות אחד ים חופי

 תומכי* מצא רעיונו לשוויץ. נסע מרידיר
 לשותפות תצסרפד, לקירור שת-ציח חברה

 קירור בתי להקמת מכונותיה את בהציעה
 הרול*■ את ניעה שני-ד. הברה ובתבש. באילת

 חתם לבון פנחס החקלאות ושר הדרושים רים
 בשר סון 10*00 יבוא על החוזה על בידיו
חדשי* ששה תקופת תוך מחבש

722 ניב• הזה״ ״הע־ים

 רציני, משפחתי ריב פרץ טייבה בבפר
להתערב. נאלץ היה ובעצמו בכבודו והקאדי
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האומה כבניני הקונגרס תפאורת
: דומה קצת

_


