
במדינה
ברנדוט. רצח אחרי לח״י, את לדכא מטרתו

 נפל החוק על להגן כפוי־הטובה התפקיד
 בהתנצלות שפתח הליברלי, רוזן פנחס על

 רחמו הח״כים רוב מושלם. אינו שהחוק
 הריסה״ את בישל הוא לא כי ידעו הם עליו.
 לפי שפעל המשפטי, היועץ כהן, חיים אלא

 כהן חיים אכל תמיד כמו ג׳י. ביי הוראות
כהו. רוזן ושיני ‘בוסר

 ברוב החוק את והעבירה הכנסת כשקמה
ש עד — קבורה שזו ידעה לועדה, דעות

הבחי תיערכנה כבר התיקונים, כל ייגמרו
 הפחיד לא הדבר !השלישית. לכנסת רות
 חושבים אתם ״אם :רוזן עקץ הממשלה. את

 מוכנה הממשלה מילא. טוב, לא הזה שהחוק
 פחות לא הוא הקיים החוק כי עליו. לוותר
״חמור !

אינסרסצו
 הצעת* נגד דבריו את סיים סנה משה

 המולה תוך המדינה נגד העבירות של החוק
 האשמית של קיתון מטיל כשהוא כללית,

 את לדעתו, ששירתה, ישראל ממשלת על
 עורך* שפירא, יעק) קם האמריקאים.

 של עמוד־התווך שהוא רחב־הכתפיים הדין
 (האמריקאים) ״ד,ם :צעק בכנסת׳ מפא״י

!״ לך משלמים
 זה ״האס :לשפירא ממקומו סנה צעק

מש לך משלמת השילומים שחברת נכון
?״ לירות אלף 20 של כורת

״ ״רק תי...  קם היום למחרת שאל
 אי* הודעה הכריז ימכעס, חיוור שפירא,

 מחברת משכורת שום קיבל לא הוא : שית
 אם סנה את לדין לתבוע מוכן השילומים,

 ידוע זאת לעומת בעתון. דבריו על יחזור
מקב סיעת־סנה ואנשי הקומוניסטים כי לו

זרה. ממעצמה כספים לים
לת חיכתה נשימתה׳ את עצרה הכנסת

 סנה רב• זמן חיכתה לא היא סנה. שובת
 הודעה מסר לדוכן, ניגש •ממקומו, קפץ

 מחשבת מלאכת מעשה היתד, היא משלו.
: סנה אמר פוליטית. השמצה של

 מסבל שאני אותי האשים שפירא •
שחבר־הכנכת מקווה אני מהאמריקאים• כסף

וצפן! מן צייד-נחשים
ארנבות 3 + נעלים זוג

 המשלמת המדינה כי מתכוון אינו שפירא
אמרי מקור היא לחברי״הכנסת משכורת

קאי.״
מק שהוא שפירא את האשמתי ״לא •

 רק אני מחבדת״השילומים. משכורת בל
 צורך מוצא שהוא שמח אני •אותו. שאלתי

 מבין הוא שגם אומרת זאת זאת. להכחיש
בכ פוגעת השילומים מן כסף קבלת כי

אדם.״ של בודו
 ואנשי הקומוניסטים כאילו האשמה •
 היא זרה ממעצמה כסף מקבלים סנה

שפלה. עלילה
 האינסרמצו. נגמר בזה יפאניס. לא
 בפסישו׳ לדפוק בקושי הספיק היו״ר אולם
 מיקוניס באולם. מהמם שאון קם וכבר
 : צעק אישית, הודעה להכריז אפשרות דרש

 : שפירא לעומת צעק, סנה !״ ״חוליגאנים
 לעומת צעקו מפא״י אנשי !״ גנב !,,שקרן
״ישראל ״עוכרי !״ ״בוגדים : שניהם !

הפ ״לכל :מבויש חבר״כנסת התנחם
 בפרלמנט כמו מכות, אצלנו אין עוד חות

״היפאני !

שפט מ
ס ס סי ב ה

 גרינוולד" במשפט הצדדים שני מהלכי
מ החלו ואילך) 845 הזר. (העולם קסטנר
סניגורו :מובנת צורה השבוע, קבלים,

 הרכבת את סיים תמיר, גרינוולד׳ של
 על קסטנר ישראל של הקלסתר פסיפס

 כמה עוד לו חסרו אירופה. יהודי טבח רקע
הפסיפס. להשלמת מהלכים

 על כנראה, החליט, כהן, חיים התובע,
 וערב שתי חקר ולא כמעט כללית׳ נסיגה

 את לקבל מוכן היה כאילו ההגנה, עדי את
עדויותיהם.

 בית" באולם האווירה בריטית. פצצה
 שבסיבוב מזו שונה היתד, עצמו המשפט

 היריבים התביעה. עדי הופיעו בו הראשון,
חיו החליפו ולפעמים שקטים מנומסים היו

 על קצרה לשיחה נפגשו אף לעתים כים.
הצר. במזנון תה כוס

 של הקרוב לקצו הסימנים כל הופיעו
 המפורסמים האישים מקום את המשפט•

 דוכן את זה אחר בזה שעברו הלשון וקלי
ש ואפורים קטנים אנשים חפשו העדים
 לא הם כבדה. בלשון סיפורם את סיפרו
 אנשי על־ידי הורגעו ההשמדה, על ידעו

רעה. כל להם נשקפת לא כי קסטנד
המש בית באולם פצצה הוטלה זאת בכל

ברי מפציצים כיצד הזכירו כשעדים פט
 ליד צבאיות מטרות והרסו התקיפו טיים

מ נמנעו אושוויץ, השריפה כבשני מרכז
 שארובותיהן הענק משרפות את להרוס

<■!למרחוק בלטו
 כי ברור היה רעה. תשובה, כל
המ הצד את תומו עד ניצל שתמיר אחרי
כ לזכות גם החליט המשפט, של דיני

 להשלים צריך היה כך לשם עצמו. משפט
 לבטא עתיד ושהיה עמל עליו הפסיפס את
קסטנר. האיש טיב את

 בפסיפס החסרות החשובות החוליות אחת
ה הנהלת איש דובקין, אליהו :תמיר

 לא ההגנה׳ כעד להופיע שהוזמן סוכנות
 בו המרגוע מבית במכתב התנצל הופיע׳

ממחלה. מחלים הוא
 לענות חייב היה מופיע דובקין היה אילו

התיר הוא האם :נעימה לא שאלה על
 בנירנברג להעיד לקסטנר הסוכנות בשם

 שמסר כפי בכר, קורט הס.ס. גנרל לטובת
בשבועה. בהצהרתו קסטנר
 תע" חיובית, תהיה דובקין תשובת אם

 עצמן. על חרפה ומפא״י הסוכנות טיענה
 זאת תהיה שלילית, תהיה התשובה אם

מידידיו. ספג שקסטנר האחרונה המכה

הגליל
ת ל ע ת תו סי ר א
 מן, בצלאל עברון׳ קיבוץ של הסנדלר

 אספהה של גדול חסיד ומתמיד מאז היה
ל משובח עליון לעור כשנזקק עצמית.
 מערב״גליליים, נחשים צד עדינות, נעליים
 חברות נעלי מהם והכין עורם את הפשיט

לתפארת.
 היה מן, של לעזרתו הטבע בא הקיץ

הג ללא (ועורות) נחשים לו לספק מוכן
 שכיסה הגדול הנחשים מחנה מתוך בלות

 : הטבע באליית הקוץ הארץ. את בגחוניו
הנחשים. של ארסיותם

 כשהופיע מן את הפחיד לא זה דבר
 ענקי צפע :הנכון הנחש הסנדלריה באופק

 ל־ שחדר וססגוני, משובץ מטר) 1.20(
 הבריח ארנבות, כמה טרף הקיבוץ, ארנביית

היתר. את
הז אחר מעריו״עור״צפעים וחבר מן
 את ביניהם לחצו עץ, מוטות בשני דיינו

 עשו ראשו, מאחורי תפסוהו אחר הנחש.
 שתי עקירת אונים. נטול הארסי הצפע את

 אותו עשו צבת׳ בעזרת הצפע, של שיניו
ארסים. לנטול גם

 במצב הצפע היד, נוספות שעתיים תוך
 נעלי לזוג עורו את לתרום ■מוכן היה בו

 גם תרם הזדמנות באותה עדינות. חברות
 טיף אותן ארנבות, שלוש :אחרת תרומה

ד,סנדלרי. עתידו על ידע בטרם בארנביה,
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TAPE RECORDER בעלי
 הקלטותיכם את מעבירים אנו

שבירים. בלתי לתקליטים מהסרטים
 וסרטים תקליטים גבי על הקלטות

 המטרות. לכל
לתיקון מייחדת מחלקה

TAPE RECORDER
להקלטה ישראלי שרות

5195 טל. ת״א 4 אידלסון רח׳

הזיעה ריח מניעת
יונריומי שימוש ע״י מובטחת
לגור וסודרה סבון ב־־שופמן׳ם

DEODORANT
והמפליא החדיש החומר את המכילים

HEXACHLOROPHENE
 הזיעה ריח לסילוק
ף״ תוצרת בע״מ ״עדי

 חוברת הופיעה
בי כ ט כו ר  הספו

שראלי הי
 את המייצגים הספורטאים טובי

הבינלאומית בזירה ישראל

הקיוסקים בכל להשיג

ג טנ בנ ־ כו I ה
ת ם א ל ו ע ה

NEW-YORK

ה בהשתתפות ב ס טו א  מ
אדם) בת (דיטה

 הסרט את מהללים העולם עתוני
 הטובים הסרטים כאחד אותו ומצינים

עתה. עד שנוצרו
הסרט בגוף ואנגלי עברי תרגום

כקולנוע השבוע

״ ד ו ל ד \ מ ״

מבריק
p'fvp flihfya

הצבעים בכל

הנוער אויבי
 ורפויין מניעתן המין מחלנת
זידמן הד״ר מאת

]

 רעננות של נפלאה הרגשה
 זמן עוד אותך תלוה ונקיין

בסבון הרחצה אחר רב
1״עדין״.

״ דין ע  1* רך קצף שופע ״
 \ וידיך פניך עור את המעדן
 i ומשווה רעננותו על שומר
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פר׳ 220 החת׳: מחיר870 הזה העולם
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