
- תפוחי-אדמה מקלף כאוור ג׳ון
ת הן הצבריות דו מו — ח

 למלחמה במיוחד אומנה היא השניה. עולם
 מטענים רבות פעמים הצילה צוללות׳ נגד

 לאחר הסובייטית. לרוסיה שנועדו חשובים
 ובים האטלנטי באוקינוס שרתה המלחמה
 קוריאה. למימי הועברה אשר עד התיכון׳

 אניד■ מכל יותר ממושך׳ זמן בלתה שם
 לה־ כדי המאוחדות. האומות צי של אחרת
 לסיור יצאה ממנה למאלטה׳ נשלחה נפש,
התיכון. הים בנמלי ארוך

 שמפוליון הצרפתית האניה שידרה כאשר
 לפני העזרה קריאות את )794 הזה (העולם

 הלבנוני׳ לחוף קניה חשה מספר, שבועות
ל לקרב העזה, הסערה מפאת יכלה, לא

הטרופה. אדה
 ששרתו זקן׳ ומגודלי ותיקים רובם מלחיה,

 חבריהם עם מיד התידדו בצי, שנה 12—7
להת ״קשה כי בפניהם הודו הישראלים,

 התנחמו שלכם׳״ הגאות הבחורות אל קרב
 הכריזו, ״שם,״ בבירות. הקרוב בבקורם
קל.״ יותר בהרבה ״העדן

מענק
ת דו צי ת א ב חיי מ

 השעה עוזו, בכל התנהל הקלפים משחק
 און, יהודה בלילה. 12 לפני רבע היתה
 הממשלתיים, המשרדים באחד מחלקה מנהל
 : רצונו למדות המשחק, את להפסיק נאלץ

 נעים לא עכשיו. אותי לקחת בא שלי ״הנהג
לחכות.״ לו לתת לי

הממשל הפקידים ממאות אחד היה און
 כשהש־ אותם נקף לא כלל שמצפונם תיים

למט רשמי, וכנהג ממשלתי, ברכב תמשו
 מוכיחים מכריו כשהיו בהחלט. פרטיות רות

 מהווה ״תפקיד :מסביר היה כך, על אותו
באו להדחק רשאי אינני מסויים. מעמד גם

 ועוד משרתי.״ כבוד לפי אינו זה טובוסים׳
אצל שלי, בקור ״כל : הביא נוסף נימוק

הארץ
 בשבוע, ב׳ בימים האמנות, תולדות

(הא רחביה... בגרמניה בערב 8 בשעה
רץ)•

 ירושלים פק, ציון
 זרת,1מו פולין לעולי הכניסה אבל
הפעם.

 נתנה לכדורגל הישראלית ההתאחדות
 הכריזה כאשר אות־חיים האחרון בשבוע

 (ילודי לנוער הליגות משחקי על
(על ).1983/9 (ילודי ולנערים )1935/6/7
המשמר).

ל. ה. צ. דן, מרדכי
 בן־שמן ראובן, הרברט

מרחיק־ראות■ תכנון

 אחרים, מחלקות מנהלי או לעבודה, חברי
 למעשה הוא קלפים, משחק לשם אפילו
ש אדם סוף סוף רשמיים. קשרים הידוק

 למחלקה אחרת יתיחם קלפים אתו שתקתי
 האישית, לטובתי אינו זה לה. שלי׳כשיזדקק

הכלל.״ לטובת אם כי
 לפחות, חוסלו המנגנון, נציבות בפקודת

ב הכלל. לטובת הקלפים משחקי להלכה,
 פקידי על הנציבות אסרה חמורה הוראה

 לצרכים ממשלתי ברכב להשתמש הממשלה
 מן נסיעות :אלה בצרכים כללה פרטיים.

ולהיפך. העבודה למקום הבית
מקו בעבר, היו, הזה הסוג מן נסיעות

 מכוניות נהגו משרדים, בכמה מאד. בלות
 העבודה אל העובדים כל את כמעט לאסוף

 לא הממשלה מפקידי חלק ממנה. ובחזרה
וה האוטובוסים בשרותי בכלל השתמשו

 גם נסעו, בינעירוניות, לנסיעות מוניות
 שרות במכוניות רק הפרטיים, לצרכיהם
 התנהל פירוקו על אשר הממשלתי הנסיעות

האחרון. בשבוע דיון

?״ לזה קוראים איך לי להגיד ממך תי
 איכפת היה לא הכנסת חברי 40ל־ גם

ב מהם כמה להיפך, בשר. אכל שהציבור
 כשיש. בשר, מלאכול נמנעים אינם ודאי
 כי שחשבו, היו חזיר. :אותם הדאיג השם
 הסיעות הצליחו בה התקופה׳ כבר חלפה

 מן למנוע מדיני, לחץ ידי על הדתיות,
 יצורו חזיר. מבשר ההנאה את האזרחים׳

 הממשלה, את שכנע הארץ, בתנאי והקל הזול
 והדתיים, מפא״י של הקואליציה בתקופת אף

החפשי. שווקו את להרשות עין׳ להעלים
 אשר אנשים׳ חזיר. בשר הוצפה הארץ

 אכלו פיהם, אל בשר טעם בא לא רב זמן
המחי לבתיהם. והביאוהו במסעדות אותו
ה בשוק בקר בשר ממחירי זולים היו רים

שחור.
 לאספות בקריאה הסתפקו לא הדתיים

 כוחם באי על פקדו ),795 הזה (העולם מחאה
נצי של רשמית בלתי לאספה לקרוא בכנסת

 ומק״י, למפ״ם פרט כולן, הסיעות. כל גי
לנד מוכנות היו לא בארץ המפלגות נענו.

- סיפון צובע ראפלינג וג׳ון
— אבל —

ישראל. משטרת של
 להש־ בתור הראשונים הפוכה. מדינה

 שוטרים 800 ירושלים. מחוז אנשי היו כלה,
 הגדול ההרצאות לאולם במשמרות, נכנסו,

 על ישבו בירושלים, העובדים הסתדרות של
 לפניהם, הכחולים כובעיהם את הניחו ספסלים,

 טובים׳ כילדים השולחנות על ידיהם שמו
והקשיבו.
 נתכנסו השוטרים :קצור עמ״מ הסביר
יצ הארץ, ובידיעת העברית בשפה לבחינות

 שנה׳ של קורס לעבור יכשלו, באם טרכו,
 מי החופשי. בזמנם והן התפקיד בזמן הן

 תקופה לאחר שניה בחינה לעבור יצליח שלא
לחיל. כמתאים יראה לא זו

שא המבוגרים תלמידיו בין חילק כך אחר
 העבר לביצוע לבן, נייר גליון בצירוף לונים

 משני אחד על חיבור : הבחינות כללו דה.
 בשבט ט״ו ב) לארץ, עליתי א) : הנושאים

 גיאו־ שאלות ! דקדוק ; לארץ ובחוץ בארץ
 ישראל של חלק באיזה :כמו ;גראפיות

? ״דן.״ הנחל זורם
לשוטרים, התרבות קצין הבטיח לבסוף

 את להכיר יוכל לא הבוחנים מבין איש כי
 יופיעו סידוריים מספרים שרק כיון זהותם,

להת להם שנתן לפני הבחינה. גליונות על
מסו אזהרה אותם הזהיר עוד בעבודתם, חיל

 כל או שכנו, בעבודת המציץ ״כל : רתית
תיפסל.״ ועבודתו יוצא הלוחש,

 שהפך ההסתדרות בית מעובדי אחד הצטחק
 בחוץ ! משונה ״מדינה : ספר בית אחד ליום

 יושבים ובפנים התנועה׳ את תלמידים מכוונים
בכיתות.״ שוטרים

עתונזת
ב הצעירה ת דה ס ר ח א

 מערכת איש פינס, דן שאל שנה חצי לפני
 דבר־ על דעתה מה ממושקפת צעירה דבר,

 אשתו דפני, רינה היתד■ הצעירה השבוע.
 המנהיג של בתו משרד־החוץ, דובר של

 ילידת גרוסמן, מאיר לשעבר הרביזיוניסטי
 הרצליה, בגימנסיה שנים 5 שלמדה לונדון
 ,31 בת רנה, בארצות־הברית., מאז חייתה

 שה־ אמרה טייס, בשבועון מה זמן שעבדה
בעיניה. חן מוצא אינו עתון

 ממנהלי אחד כשנשאל המעט. חיוניות
 השר ידי על הממשלתי, המכוניות משק
 לפיה שיטה תכנן לא מדוע לבון, פנחס
 ונסיעה, נסיעה כל של הכרחיותה תבדק
 לבדוק אפשרות כל ״אין :הראשון השיב

להו יצליח תמיד הוא גבוה, פקיד של מעשיו
הנע נסיעה כל כי ובמופתים, באותות כיח
חיוניא.״ היא במשרדו שית

 בשטח שנשתררה להפקרות נוספת סיבה
 השונים במשרדים לתחבורה האחראים : זה

 לבקר יכלו לא אלה מזכירים. כלל בדרך היו
להו חייבים היו עליהם. הממונים מעשי את
הפועל. אל ההוראות את ציא

 הקשיים את מראש חזתה המנגנון נציבות
 5 במשך שהשתרש נוהג בעקירת הכרוכים

המש האמצעים אם :הנציבות איימה שנים.
העוב את נביא יספיקו, לא הרגילים מעתיים

 הסעיף לסי פלילי׳ לדין זו הוראה על רים
במרמה. כסף בהוצאת העוסק

 הבלט להצגת און יהודה השבוע כשנסע
 באוטובוס גן׳ ברמת הלאטינית, אמריקה של

 1 רוצה הקהל ״מה :לאשתו אמר ׳61 מספר
נורא.״ כך כל לא דן של השרות

דת
ת חו־ח ד ח או החו־ד נ*ד מ

 להשיג היה כשאפשר הטובים, בימים
 התבונן לאטליז׳ יהודי נכנם טוב, כל בארץ

 הקיר, על התלויים הבשר כותלי בשורת
 ״תן :לקצב אמר מהם, אחד על הצביע

 בו הביט הקצב הזה.״ מהדג בבקשה לי
 בשר־חזיר.״ זה אדוני, דג, לא ״זה :בתמהון
בקש״ ״האם :בכעס לעומתו, רטן היהודי

 קולות ועל הדת על המונופול את סור
 בלבד. הדתיות למפלגוית הדתי ,הציבור

 מטרתו אשר צעקה׳ קול יחד הרימו לכן,
וגי מכירתו איסור הכנסת מן לדרוש היתד,
החזיר. של דולו

לא איש מפא״י. של דתיים רגשות
 באמת, דתיים אנשים יש אכן כי ספק הטיל
ב פגעה בפומבי חזיר בשר אכילת אשר
ה שרגשותיהם להאמין קשה אולם הם.

נפגעו. למשל, מפא״י, אנשי של דתיים
ברנ פרץ באספה, שנכחו השרים שני
 דעה מהבעת התחמקו נפתלי, ופרץ שטיין
כ באספה השתתפו לא כי אם זה, בענין
 בלבד. כנסת כחברי אם כי ממשלה, חברי

 הענין את המשתתפים מן כמה יביאו השבוע
הכנסת. לדיון

 המזון על החיים על הנמנים האזרחים׳ רוב
מדינ חישובים על ולא לקיבותיהם, שנכנס

 של לכשלונה השבוע התפללו קטנוניים, יים
החזיר. קואליצית

משטרה
א להציץ! ל

 בו מצב, כי למסקנה באה ישראל משטרת
ש חוץ׳ כלפי המדינה מייצגי שוטרים, יש

 אף ולפעמים לכתוב לקרוא, יודעים אינם
 הוחלט נשוא. ללא הוא ״האם״, בשפת לדבר
 המדים נושאי את להושיב העוול, את לתקן

הספר. בית ספסל על הכחולים
 קצור, דוד הפעולה, לביצוע המתאים האזרח

 שלשה עם משטרה קצין מדי הולבש נמצא,
ראשי תרבות לקצין מונה כתפיו׳ על כוכבים

כעיר רוקד שהסמל שעה -
! להתקרב קשה —

 :מאד מוגדר סגנון בעל היה דבר־השבוע
 ציוני, לחינוך מכשיר עצמו את ראה הוא

 העליה לבני בעיקר כוון ומפלגתי, יהודי
 הוא מטבעם. השמרניים וחניכיהם, השניה

וב בברית־המועצות שהופיעו לעתוכים דמה
הסג־ למגמת שהתנגדו המרכזית, אירופה

796 הזח״ .העולם


