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 שבוע זד, היד, לוי) (סוג ופשעים ע׳מוראק)
 השי״ בקופסת בעיקר התעגין האזרח שקם,

 בשוק (ואולי הלבן בשוק שהשיגה סורים
לחב מעסה לב תשומת רק הקדיש השחור),

החדשה. ממשלתו של הלידה לי
הבחי יום למחרת כבר הפתעות. היו לא
 לממשלה איתן בסים שאין ברור היד, רות

ב ניתן לא אמתית. ר רו  הקר לקואליציה ברו
ב ניתן לא זמת.  רתם הבוחר נגדה. ברור רו

ו בלתי־מתאימות חיות כמה לעגלה  לזו. ז
 : קרילוב של המפורסם במשל במו

— מכביד כך כל המטע! אין
שן הברבור אן  שסימה, מו

 המימה אץ זאב־המים
אחורנית. — והסרטן

 הבוחר יכול קרילוב׳ אנדרייביץ׳ איבן וכמו
מר  הד־ מפא״י, של ההתרוצצות על עתה, לז
* : והכלליים מפ״ם חיי

— זאת אשמה במי לדון, לי לא
ז לא משם המטען אן עוד. ז

 מעם כל גם שאין הוא במצב הקומי הצד
שתוצ ספק אין חדשות. בחירות על להכרת
 הבחירות כתוצאות בדיוק תהיינה אותיהן

ב חדשים כחות שיקומו עד — האחרונות
זירה.

מפלגנס
ש אורון יגאל בדא
 סוגרבי באולם שרר למדי עגום רוח מצב

 לאחדות סיעת בני בו כשד,תכנסו בתל־אביב
והש ממפא״י בשעתו שפרש הפלג העבודה,

מפ״ט. ביסוד תתף
מר אנשי במפלגה, שהרוב ברור היה שו  ה
 באופוזיציה, להשאר החליטו לשעבר, הצעיר
 ז אחד בתנאי רק פרי לשאת יכול זה חשבון

 לגבולות האדום הצבא של הטנקים יגיעו אם
 לגרום הדבר עלול אחר מקרה בכל ד,מדינר

מפ״ם. של לשקיעתה
 העבר לאחדות אנשי על הרובצת האחרות

שפרעו להם. ברורה דד;  לקחו ממפא״י כ
 העבודה, תנועת של הנוער מיטב את עמהם
כזו  כוח החלוצי. הלהט שרידי את סביבם רי

פעולה. מחוסר,שטח אבד זד.
 היה' מה תוהים החלו הפלג מאנשי רבים

 רשימה והעמידו ממס״ם פרשו לוא קורה
 שבועות לפני האחרונות. בבחירות נפרדת
 פאפגוס הפילד־מרשאל ביוון החליט מעטים
 זבד; הראשון בצעד הפוליטית. לזירה להיכנס

 מלחמת של הנצחון עטור המפקד פאפגוס,
 שאלה. הקולות. משליש בלמעלה האזרחי*

 אלון, יגאל יכול היה לא אם היא גדולה
 לבחירות, רשימה בראש עצמו העמיד לוא

 המפלגות עסקני גם דומה. מהפכה לחולל
הר מאחת אף התלהב לא שהנוער יודעים
עומ היו שבראשה רשימה שהוצגו. שימות

 ומפקדי גלילי, ישראל כמו ההגנה, אלילי דים
 כרמל אלון, של מסוגם הקרביות, החטיבות
 גל שוב לעורר יכולה היתד, הבן, זטבנקין

 אלא הבחירות, ביום רק לא — התלהבוית של
למחרתו. גם

לשמש יכולה ספק בלי היתד, כזאת סיעה

חד. — מודתבת לממשלה שמאלית רגל  רגל *
 ממשלה להקים הגסיון צולע חסרונה שבגלל
 היה מאת שבממשלה ממק גם אין חדשה״
 אלון, דבאל הבמחון, לתיק זוכה גלילי ישראל
 להתמנות היד, יכול באנגליה, עתו; הלומד

רמטכ״ל.
 לאנשי יהיה שאמנם האמינו מעסים אולם
 לצאת ממפ״ם, לפרוש העוז העבודה לאחדות
 ״סבנקין : הצעירים אחד אמר מחודש. למאבק

להח מעולם הורגלו לא והצעירים ועייף זקן
 מבלי עצמם, בכוח גורליות החלטות לים

 לא הם המזדקנים. מוריהם להוראות להמתין
 רצוף במאבק בצורך שהאמינו בשעה לחמו

 ה־ מירוק נגד לחמו לא הם האנגלי* נגד
 עמדות כל בידיהם היו אז כי אף פלס״*

 פא־ עמד הלוחם תנוער ומיטב בצבא, הכוח
 שגס״ אחרי עכשיו, יילחמו האם חוריה*

ד׳ הסלממיים האלים דמדומי תקופת תימה

והמשק
הסו/גות מירוץ

 ירית על הארץ נתבשרה שניט עשר לפני
 השני מעברו מודרנית למסודר, פינה אבן
 לאחר כיום). יוסף הרמת״גני(הדר הכביש של
 במסודת תעסוקה פועלים 50 מצאו קצר זמן

חג* האיי״ת החברה הא ידי על שנוסדה לכו
קוריס. ואברהם ירושלמי חים

הכס אולם במפעל, הושקעו לירות 40.000
 ב־ טכניות שגיאות כמה ונמסו. הלכו פים

 את דחפו קוניוקמורה וחוסר המפעל מיבנה
 מעט ועוד דחי אל מדחי החדש החרושת בית

מתמוסס. והיה
 הכללית החברה מצד עמדו׳ והצלה ריווח

למפ כשותף 1947 בשנת שנכנסה הלונדונית
לי מיליון רבע של וזריקה הרגל פושט על

דב על המטווח־. את העמידה שטרלינג רות
*  והוד־ הציוד הוגדל החובות, סולקו לי
העובדים. מסגרת הבה

 הפינה אבן נורתה מאמצים, שנות 4 אחר
א* 4.5 על המשתרע חדש, למפעל  בין דונ

ממ ליאון, היימן הסתובב הנכבדים האורחים
 החביב שעיסוקו הלונדונית, ההברה נהלי

* אין בארץ, מפעל כל על לעבור שו ח  שזהו ל
 עוטרה ופרנסתו ליאון למר ביזנס של ענין

 ליאון היימן ולא. לא בישראל, מפעליו על
 האנגלי דיבורו בשטף לשלב אמנם משתעל

 אבל הארץ מתוצרת מתאימים ביטריים כמד.
 בעל הוא בבריטניה: מובמהה פרנסה לו יש

 והסביבה, בלונדון גדולות חנויות עשרים
טוב ויהיה אזזא את י כאן להדביק החלטתו אבל

 והלאה. טמנו ד,מסרה מתרחקת בינתיים
 מ־ למעלה ביום כבר כוללות אתא מטריות
 של פלכים 11,300 לעומת פלכים 17.000
 התדשה תממוויד. ?כזתנה. הישראלית החברה

* 3.500 עוד אמנם; תוסיף יוסף בהדר כי ל  פ
 בסימיק יושבים אעם א את מבהלי גם אבל

* די  סוסים אחת 37 כיום פיצרת כבר אתא י
 ל־ הישראליס החברה הארצי, הייצור מכלל

ת יוגשמו ואט אחת. 27 — כותנה  אמא תטיו
 בתיי' תטשול ואתא מתו־, עוד המרחק יגדל
בארץ, הביהנה שית

צבא
כ1זוה רו1ו3ט למפקד.

?דאדוברש ג״יגגדי בך־דוד, דרד

----*----<

 *0 ודד. 1940ד2 רו©י* את עזב ואפיר־׳דיגיב^
 בממזקב* הכרח תחנת סגן-םנהל של ובנו 11

ליטר לססע טכן, לאחר שניט 11 יצא, כאשר
ר השאיר דים * ז רי פו  כמעט, אגדיים סי
 השביעית לבתר, נכנס בה השנה בין מעשיו על
 יצא בד, לשנה בלפור, העממי הספר בית של

תטחבות, עיבוד הנדסת מקצוע את לרכוש
 מוותיקת 1944ב־ שגורש! מצסיין תלמיד

 ״מלחמה ארגנו על הרצליה, בארץ, הגימנסיות
 תל״ אח המענישים מודים (נגד הצדק״ למען

 חבריו הנאת (לשם כללית התפרעות מידיהם),
שון ד,חימיה מורה נגד במחלקה)  תדיר ועי

* הצמחת (לשנו השיעורים בשעת פ  שגולה ש
 בן־ חש שנים) חמש של ותק אחר לאחרונה,

 לגייסו ביקש תל־אביב, בחי״ש למפקדו דוד
לפלט״ח,
 שחנתה ביחידה שירת הוא נתפלא. רצונו

* משך בית־שאן בעמק טזיי  כחשוד גורש ש
 שחר>, חסרת (תאשמו; לאצ״ל בהשתייכות

 אקדור מצא חבר : נכונה (האשמה אקדח גנבת
לשע שהחרימו לבן־דוד, מסרו חלוד, נשים
עצמו), שוע

 29ב־ 24.00 בשעו; מכן, לאחר שבועיים
טי החיצב ,1947 לנובמבר  המחלקה מפקד ב

 ליחידה הוצב תתל-אביבי, השדר, בחיל שלו
 נשלו! חודש לעבור יפו. במרחב. שלחמד,
כיתות, מפקדי לקורס

 מפקד־מחלקו; מונו; מכן, לאוס־ יום עשרים
 הצטיין וחצי), שנד, כעבור עבר הקורם (את

 (בראש, פעמים שלוש נפצע הדרום, בקרבות
 החולים, מבית לברוזו הצליח ביד}, במותן,

 הקלעים שלושת את לשאת למחלקתו, לשוב
 מינויי בפקודת חולצתו׳, בכים בו שפגעו

 ),1948 (בא־גוסט לצה-ל, הראשונים הקצינים
* היזתז, למרות לקצונה זכה מי ש  חניך ר

 בו; ברשימה כמגן הופיע בלבד, מ״כ׳־מ קורם
 הנוכחי) הרססכ״ל (סגן׳ מקלף מרדכי תופיע
כסרן.

 יריד; מכתות כקצין הגדוד. אל מהגורן
 ממכונות שנורו מצרורות להיפגע הקפיד

* יריד, בו י  לבו, באומץ גדודו חבת: הפך או
 מחמוד :האישי ומשרתר־קנדעו העליזה רוחו

מרפאל* אבז־מוחטו
 שבדרום, תל-א־ססי את לבש צה״ל כאשר

 איש כהן, סעדיה הטוראי ריק. הכפר נמצא
 כמו; גילה מכודן, ברובה התרוצץ גנדצידב*

 בגורן, ט, כבן צעיר, גער מצא זקנות, נשים
 מבית הכיבוש ערב שנמלט מחמוד היה תנער
 נח־ בבוקר, למנורת להכותו שהבטיח אביו,
ז למחרת בגורן. תבא ז  ושהר לחברון, אביו בו
המת מן ידע לא מחמה׳ לכפר, נכנסו דים

רחש,

 משרת שהפך מחממי, את אימץ בן־דוד
 התחמושת ארגזי את סתב המחלק* אנשי

 ברדס כשנסע, היריהיי. מכונות של ובבדים
* בחייו, לראשונה לתל־אבי׳* ני מו מת לא ב

* אפק, ש  בטכתית. צרכיו תרהט* מרוב ע
 באסריקרבו ססשיאל גלידת הולעם' כטיצזי

אלנבי. שבראוב
 שבחים, למתנו; לבסוף הועבר הקמיע
, במזבלוזו עובד החל שוחרר, *  מבקר, י
 בגאודו; מדגים מאמצו, את תכופות, לעתים

* ידיעותיו את רי ב ע  רכש ראשיתן שאת ב
 לעולים ערב בשעורי׳ בססן מאמצו, ממחלקת

ביפו. חדשים
 הקבע בצבא חיילי בן־דוז׳ נשאר 1949 בקיץ
 חיסמוריד; : החביב עיסוקו — משתה מסיבה
* אי בהגשמתה. חלק לקחת החליט חוא צב

 בעידודו, *11 22ד,־ בן שימש לד, יחידתו,
* ועזרתו הכוונתו הדרכתו׳, שי  היתר, האי

 הונגריה עולי — ביותו׳ מגזזן אנשים פסיפס
לגיי* משפחה ואבות 16בני־ ומרוקו בול פו
.30בגי־ גריים,
 התענינות גילה ■ויזנו, בז ממושכת הנייר, אחר

 החליט המתכת, מכרוה ניצול באפשרויות
הנדסי* להשתלמות לצאת

 אמר בגרונו, כעכע הפרידה מסדר בהערך
* דברים שי רג  בכך. גמור העדין את חשב נ
 : אחרת סברו מפקד־אב־א* בו שמצאו חייליו

 היחידה באנשי הצעירים הפיקודים ז&לושח
ה* יצאו תי  שלף מהם אחד הצדיעו, משורו

 כחולה קטיפה כרית על פתחו, קטיפה, נרתיק
 ונושאת פגז רסיס משובצת טבעת־זה* נחה

המפקד. שם תיבות ראשי
ך הפך המסדרים במגרש ששררה בדממה  ב

 ״לסרן ז בה החרות את קרא הטבע* את מד
מאנשיו.״ בהוקרה בךדוד, ד.

 ׳ שאספה החיילים יחידת על המעשה, סיפור
 לער. סבעת־זהב קנתה לחייל, גרשים ארבעים

ם לו עשה פקדה,  הוכיח צה״ל, בקרב עפי
 ריעות יחמי לצבא־ע* נתונים קיימים כי שוב,

לסיקודים. מפקדים בין ואתור.

ך זתפן, • ד  הסיפוריס אחד נבזר אנב, ז
קס!״). (״שבוי 1948 פלשת בשדות של

השליש* המעמד
ל ע ב רחזוזד הקזר״ס ר,

 חושבחס קבוצת ביקרו; אזזזים ימיט לפגי
ב* .ערבי בכפר עמק־זבולון ממשקי סבי  ב

שח* לא שערבייו המעטים הכפרים אחר  מו
 פר־ על עבדו המבקרים המלחמה. בפרוץ

* תי ע בב ביקרו הכלכלי, במצב התענינו ז
* * שאלו תי לו א  שלגייז המראה אולם ש

ש פיסח ערבי היה ביותר אותם ע  חליפה ל
ה ברכו. על מקופל אחד כשמכגס כהה  .ז

 הכנופיות,״ עם שנלחמו מאלה אחד בודאי
ם. והמשיכו החליטו  היסב שהבין האיש ערכ

ה* להשיב סרח לא דבריהם את  העדיף הוא ל
 על להעמידם מאשר כנופיות כלוחם להופיע
האמת. את להם ולספר טעותם

 באשו זוכרים עדיין האזור תושבי אולם
ע אותו ד  חסון דפר. צעיר בחדר היה פיסח ע
 לא הדבר אולם רווק״ היד. אז מרץ, ומלא

 עצמו את הרגישו מדי במאומה. לו תפריע
 אל להיכנס נהג באשה, חשקה תפשי גבר
 (כמובן ביותר הקרוב האוהל או הביקתה תוך
הבע־ מבין ואיש, איננו), שהבעל לודא מרדו

שדן כן-דויד. דויד
ע י לא מחריד יז

 לתפשו מעולם הצליח לא המרומים, לינו
 ודיבר ידע הכפר שכל למרות השפל. במעשהו

 לו לעשות יכלו י׳א הבחור של מבצעיו על
הוכחה. מחוסר כלום,
 אחד, יום אשר. עד בדאי:״ היה זה״

 הוא להתנק* הבעלים מאותם אחד החליט
אגו — לאשתו תודיע  — ישמע הכפר בל כי ע
 לחודש (הלבנון) להרים לצאת עומד שהוא
 הכריז, מדוכא,״ עצמי את מדגיש ״אני ימים.
 את נטל הוא ממושך.״ לנופש זקוק ״אני
 לדרך, מצא סוסו על׳ עלה שלו, הציד רובד.

 הנפלאה ההזדמנות את תצעיד תפש כמובן,
 הנעדר, הבעל מקום את למלא ובא הזאת
 לכפר חזר הבטחתו, את מילא לא שהבעל אלא

* דמדומי עם יום באותו ר  לחצר בהיכנסו ע
 השני, העבר מן המסתלק באדם הבחין ביתו
 בברכו, הבורח אח. פצע רובהו, את ביוון הוא

בחי' הצרפתי החולים לבית ולקח הפצוע
 המטפל הרופא חשפני* כל באו ואחריו׳ פד,

 כפרית, אהבה של זה מראה ידי על רדבך
 טעותו. על השכנים העמידוהו מהר היש אולם

 שאלו, הם ?״ דוקטור יא לו, יש ״מה
 שוב יוכל ימים כפה בעוד קל, פצוע -הוא
 הרום* אותם תרגיע לרוץ,"
 בחר־ הערבים ענו דוקטור,״ יא לא, ״לא,

לו הם* רג  להוריך מוכרח אתה בסדר, לא .
אותה.״ לו

 שהצדק ראה לבסוף אולם התעקש הרופא
 הצעיר חזר אחדים שבועות כעבור עם*

 ריק אחד ומכנס בקביים נעזר כשהוא לכפרו
לברך. מתחת
 הכפר תושבי אמרו לירות,״ 120 עלה ״זה

 כדאי.״ היה זה ״אבל עליו, בהביסם
שו ואמנם למייג׳ור. קנזנה מתנה  מ

 בשקם, בתיהם לעזוב הבעלים יבלו מה זמן
 החדש, למצבו הצעיר הסתגל אס אט אולם

 ברחובות שוב מהלך והדת' מעץ רגל התקין
 נאד. תעסוקה לו חיפש שעכשיו אלא הכפר.
 מקום את העתיק הוא יותר. כדאית יותר,

 י■ הקישון. גדת אל הכפר מן מגוריו
 ממסעי תפרי גניבות החלו תקופה באותה
 להתרבות המשקים שוי הירק וגני הסביבה

 אחרי הולכת היתד, המשטרה מבדי<* במידת
האף לא אך ■העקבות  אוו לתפוס פעם זזצלחז

 בקתתו לסביבת העקבות הובילו לרוב הגנב.
הקטן,. בגנו אחת דגי' על שרירם הפיסח של
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