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§ פשחור השחקן את המיקרופון לפני היום מארחים אנו מאזיניה! לכס שלום
H בעשא של במחזהו קונג קינג של לתפקיד הסתגלת אין השחור, לנו, ספר אימר. בן §§
M פשחור בבקשה, ״ שהמזון ! H

m גורילה. פגשתי לאפריקה. נסעתי ! מאד פשזט היה זה — נו הס... המני... —
g אותי תפס הוא אז — ? אצלכם אוהבים אין קונג, קינג לי, הגיד :אותו שאלתי g
m והראה אותי תפס הוא אז אצלכם? שונאים ואין : ושאלתי •התרגשתי לי. והראה g
m שאצלם ואמר התרשם הוא התפקיד. את ללמוד ובאתי שחקן שאני לו הסברתי לי. =
g והגזעים. הארצות שתי בין הדמיון ■בגלל הישראלי, בתיאטרון מאד מתעניניס M
g 3 שלהם. בסלנג אנטרופומורפיזם המלה את מבטא הוא אין אותו שאלתי כן אחר
g כאן. בבית־החולים שהתעוררתי מפני זוכו׳, אינני הסוף את

₪ שהמאזינים שלן החדש בזנב קצת תכשכש אולי ועכשיו, ! יופי פשחור, יופי, —
g בננה. קח פשחור. ובה, תודה — ד ישמעו §|

I בהנז־דרנד עוערזריה
 g הקונגרס הפרעושים. של הבינלאומי השנתי הקונגרס בוונדרלנד התכנס מזמן לא
 3 השמדת לאור התחבורה בעיות על הנוקב לדיון משלחת, לשלוח ישראל את הזמין

השוטים. הכלבים
 g קרציות שתי מכאן ונשלחו בזמן, הגיעה'ההזמנה לא ביורוקרטיות סיבות בגל

s אחד. ופשפש
 g לא והופעתה ישראל, את מאד ביישה שהמשלח!) התברר 7 התברר ומה

 ijjj ארון במברק כן על התלונן פרעושי, מר בוונדרלנזל שלנו הקונסול כבוד. עוררה
 3 חשוב כה בקונגרס אותנו לבייש כדי דביזיס להקציב זו בשעה מותר אס ושובל

ז לייצוג הראויים פרעושים אצלנו אין והאס הפרעוש־ס. קונגרס כמו
3 הפרשה. מן עולה טוב לא ריח בענין. לחקור חקירה ועדת מינה החוץ משרד
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ממשלה
תחסו□ לא
 ההצעה היום סדר על עמדה עוד כל

 ניפנף לא לצ״כ, הפרוגרסיבים להצטרפות
 האדומה במטפחת הישראלית בזירה איש
 אחת היא זו שנקודה אף אחוז־החסימה. של

 מפא״י בין שנחתם הסכם־היסוד מנקודות
 הנוכחית, הקואליציה יצירת ערב והצ״כ

 השור את להרגיז שכדאי הצ״כ חשבו לא
מיותר. בניפנוף הפרוגרסיבי

 הזר׳ (העולם הפרוגרסיבים בועידת אולם
מ אל סופית הצעת־האיחוד הושלכה )874
 ההקצבה בהפסקת האיום אפילו לזירה. חוץ

 גולד" נחום בהשפעת למפלגה, האמריקאית
פרוגרסי ח״כ אמר רושם. עוד עשה לא מן,
 של בשוט אותנו להכות רוצים ״אם : בי

 לפזר נעדיף אנחנו לצ״כ. נכנס לא כסף,
 :שני ח״כ אחריו חזר !״ בכלל המפלגה את

 למפלגה להצטרף שכדאי הוא הנימוק ״אם
 יותר כדאי ? הצ״כ דוקא למה אז גדולה,

 עוד גדולה מפלגה שהיא למפא״י, להצטרף
״יותר !

ה ר מלך עז  הבין הצ״כי המטאדור .,ל
 לחסמו, החליט הוא להיכנע. מסרב שהשור

 על מחדש אחוז־החסימה הסכם את העלה
היום. סדר

ב נציגות עמדה לפיה המקורית, ההצעה
 ל־ תזכה. שלא מפלגה מכל להישלל כנסת
 הפרק. מן מזמן ירדה הקולות, מן 10%

 סברו בלבד. 4/«0 של הצעה באה במקומה
4.יקבלו לא הפרוגרסיבים : הצ"כ השי .%

האח בבחירות שקיבלו הפרוגרסיבים, ב
יותר. נקבל : 3,2% רונות

 כל על מפא״י גם התחרטה שבינתיים אלא
 לצי׳ב לתת רב חשק לה היה לא הענין.

 אמר הפרוגרסיבי* את בו להכות מקל
 :גוברין עקיבא גבה־הקומה מפא״י ח״כ
פי למנוע הגדולות למפלגות אמצעי ״זהו

 חברים על המנגנון מרות את ולהטיל לוגים
״מרדניים  סבר החרותי באדר יוחנן גם !

 ממפלגתו להתפלג אדם של ״זכותו :כך
 שולל החסימה אחוז עליונה. זכות היא

 לא והוא אנטי־דמוקראטי, הוא זו. זכות
 ,סי מלבד :בעליו כוונות את אפילו מגשים

 ברשימת ממילא לבחירות שתלך סנה, עת
 בשום 4/«0 של חסימה אחוז יפגע לא מק״י,

הק הדתיות הסיעות מלבד קיימת, מפלגה
טנות."

 זה אחוז־חסימה :הוזכר שלא אחר, נימוק
 והדרו• הערביות הסיעות הופעת את ימנע
 (ובר להתאחד אותם ייאלץ הקטנות, זיות

 (דבר עצמה למפא״י להיכנס אפשרי), שאינו
 או — בבחירות) סיכוייהן את שיהרוס
מק״י. לרגלי מרמס אותן שיהפוך

m

עדות
הנעדר האיש
 של העליון המוסד הציוני, הפועל הועד
 נועד לקונגרס, קונגרס בין הציונית התנועה

 הודגש זה תפקיד העולם. יהדות את לייצג
 שנר העליה, בבעית כשטיפול שעבר < בשב!

הצפונית אפריקה יהודי לרבבות במיוחד עה
).875 הזה (העולם
ה מראשי אחד של דעתו על עלה לפתע

חב מבין כמה :מעניין מחקר לערוך תנועה
 עדות־המז־ בני הם הנוכחים הועד־הפועל רי
? רח

אחד. לא אף :התוצאה

המשק
בסונה טונות״□

 את הסתירו לא לונדון של הסיסי אנשי
 האחרון הבולטין את בקראם השתוממותם

ישר בוטני של הגדל יצואם על רויטר של
 של חשובה לקוחה■ ישראל, יכלה מנין אל•

 באר האחרים השמן וזרעוני בוטנים ספקי
ב למוכרם לעצמה להרשות צות־הברית,

י אירופה

 במשלוחי הסיטי לאנשי ניתנה התשובה
ל שהגיעו הראשונים הישראליים הבוטנים
 מיד להם קנו הישראליים הבוטנים לונדון■
 המשובחת. איכותם בגלל עצום פירסום
 אדר ארוכים, לפיצוח, הישראליים, הבוטנים

 מאלה כפולים במחירים נמכרו טעימים מים,
 : התוצאה ארצות־הברית. בוטני שווקו בהם

הבוט ביבולי להשתמש כדאי לא לישראל
 למכרם מוטב שמן, להפקת המקומיים נים

לק טונה כל ותמורת בחוץ־לארץ לפיצוח
השמן. לתעשיית טונותיים נות

 מוותרים אמנם היו לשמן ־החרושת בתי
 כי החוצלארציים הבוטנים על גם רב ברצון

 שמן. ייצור בשביל מדי טובים הם לדעתם
 סוייה בפולי מסתפקים היו השמנים תעשייני

 היותר, לכל שמן אחוז 16 -מקבלים מהם
 מ־ המופקים שמן אחוז 50ל־ בהשוואה
בוטנ־ם.

 השמן. תעשיית בעוכרי הוא .זה עודף
 מיליון 5 של אוכלוסיה עבוד תוכננו מפעליה

 גלם בחומר משתמשים אם הפחות. לכל
 תקופה תוך השוק מסופק בשמן, עשיר
התעשייה. פועלי לאבטלת גורם יותר, קצרה

היסודי□ בל•
בהרצ השרון ממלון מטרים מאות כמה

 בעל מרובע, מבנה של שלד מתנוסס ליה,
 לאליפות המועמד ארגל, בנין זהו ממדים.

 של ימה שפת על בארץ. הפאר מלוני בין
 מתנוסס דן ממלון במרזזק־מה תל־אביב,

של המבנה — שני פאר בנין ►טל שלד

במדינה
 מתכוננת תל־אביב שעיריית אז׳,לפ נורדאו

 כארבע בזמן. אי־השלימתו בגלל להפקיעו
ה מושלמים הבלתי המבנים עומדים שנים
 הימורים נערכו אפילו הכספיים ובחוגים אלה

 את להשהות יצליח מי :במינם מיוחדים
 בעלי כי יותר. מאוחרת לתקופה פתיחתו
 הגדולים, המלון בתי מהרו. לא המבנים
 את העשירו לא האחרונות בשנים שנפתחו
 העובדים חבר של משכורתם כלל. בעליהם

 ל״י אלף 20 עד 15מ־ עולה איש) 80—70(
 שלא חלשה, התיירים ותנועת !בלבד לחודש
לקפרי המיועדת הפנימית התיירות על לפרט

סין.
 בעלי כנראה, השתתפו, לא אלה בהימורים

״ג חדר 40 בעל קטן, מלון תדמור,  6ו
 האח־ם הקיר. בתוך ביום הנסגרות מיטות,

הח טכסטיל, עסקי בעלי יוון. יוצאי סלם,
 המגרש את לנצל שנים חמש לפני כבר ליטו

הב זרים בעלי־הון השרון. בקירבת שלהם
 והבנייה הפינה אבן הונחה עזרה, טיחו

החלה.

 התלהבות שינויים. חלו הזמן במרוצת
 האחים של זאת לא אך צוננה. ההון בעלי

ובחו עצמיים בכוחות השלימו ך,ם .םםל
 i :הכל (בסך הבניין. את מקומיים מרים

 אורחים למשוך מקווים הם ל״י). מיליון
 אוירה ללא לכל, מועדון :מיוחד בפעלול
הע ■מיוחדים. חברותיים וגינונים רשמית

 והבארים העממיים המחירים :לכך רובה
הקרקע. בקומת האינטימיים

מזון
ת הד*ה הצנע ב
 פילה״, דג רוצים אנו הפילה, ״איפה

 על למפקח שנשלחו מכתבים עשרות אמרו
 לפילה טינתם את שכחו הצרכנים המזונות.

הד על הפיקוח ביטול :הסיבה הצנע. בן
גים•

 הגבלה, ללא נמכרו קרפיונים :התוצאה
 משובחים ים דגי הקילו. ל״י 1,5 של במחיר
 מחירו בגלל חולק, פילה יותר. עוד הוזלו
המע לתושבי רק הקילו׳ פרוטה 560 הזול,
קשה. גופנית עבודה ועובדי ברות

 עורגים החלו האמידים הצרכנים אולם
 ללא לטיגון הניתן העצמות, חסר הדג אחרי

 שחור שוק :•התוצאה מיוחדות הכנות כל
הקילו. ל״י 1,6 במחיר בפילה,

ווקלאחז
אש□ השמוט•

יצ ההדרים כשמשלחת ושנה, שנה בכל
התרכ לארץ, בחוץ החקר למסע בקיץ, אה
קו יימצאו האם :אחת במדיה דאגתה זה

 טיב השתנה השנה הישראלי. היבול לכל נים
 זכות לתת למי :לבעייה הפכה :הדאגה

י הישראליים ההדרים בשיווק עדיפות
 8מ־ למעלה ישראל מכרה 1954 בעונת

 למכור היה ואפשר הדרים. תיבות מיליון
עו לקראת פרי. יותר היה אילו יותר עוד
גרמניה :חדשים לקוחות התווספו 195§ נת

 תיבות, מיליון עד לקנות המוכנה המערבית,
הז את להכפיל המוכנה ברית־המועצות,

 צרפת תיבות. כמיליון ולקנות 1954 מנת
היש ההדרים של לצרכנות היא גם הפכה

מחיי החדשים המסחריים והחוזים ראליים
הראשון. במקום הדרים אספקת בים

ה הפריחה : ההדור הבקבוק צוואר מקור
 היבול, את שתגביל השמוטי, של חלשה
תיבות. מיליון 6,5ל" ייתכן,

דת
ץ1ו חתיכת

 נוצרית, כנסיה ליד פעם, עברו, יהודים שני
הצלב. את מנשק אדוק נוצרי דאו

״מנ האחד, היהודי התפרץ !״ טיפש ״איזה
״צלב חתיכת שק !

ל הזכיר קנאי, פחות קצת השני, היהודי
 את לביתו, היכנסו מדי מנשק, שהוא ראשון

המזוזה.
מש אתה ״האם הראשון. התרתח ״1 ״נבזה

ז״ עץ לחתיכת המזוזה את ווה
תת־ הוכיח השבוע היחידה. הדרישה

 ווארהפ־ זרח המזרחי הפועל איש הדתות, שר
 את לכפות קשה אמנם כי נוספת בפעם טיג,
שבאמונה, ענינים על המקובל ההגיון חוקי

 לדברי בהשיבו הרצינות, בכל הוא סיפר
 לא :(הדתיים) הדיינים חוק על המתווכחים

ש והתלוננו זרים דת אנשי אליו באו מכבר
 לבוא דתות^ונות לבני אפשרות אין בישראל

 שהם להם אמר הוא אולם נשואין. בברית
 אשר, ישא שלא־יהודי מניעה כל אין טועים.
 החוק לפי שדרוש מה כל להיפך. או יהודיה,
יתגייר. הלא־יהודי שבן־הזוג הוא ישראלי,

ם ד א
השקפת נקודת

 סבל בניקה, ודגן גנרל או״ם, משקיפ ראש
 הקר הצפון כאיש : משולש סבל השבוע

 מאייר,שקט סבל כמשקיף החום, מן סבל
 סבל ענפה עובדים משפחת וכראש בגבול׳

לא־צפוייה. משפחתית מהתפתחות
 שהתאהבו; מהמשקיפים שניים אלה היו

 החליטו, ישראליות, נערות בשתי האביב
ההתפת חלה וכאן לנשים. לקחתן הקיץ,

 הגנרל של השלישי לסבלו שגרמה חות
 אוי׳ם משקיף אם להחליט עליו היה :הדני

 איננו ערבית או ישראלית נערה הנושא
. היקרה נייטרליותו את מאבד

 קץ לשים מיקה החליט השבוע בסוף
 המשקיפים כי הודיע אחד, לסבל לפחות
 כנייטרלים יוכרו לא הנערות את שישאו
משרותיהם. על לוותר יצטרכו
 של לחליפין מייד הסכים הזוגות אחד
מצ השני הזוג או״ם. משרת תמורת נשואין

 או״ם משקיף של מנשואיו לההנות פה
 כל אין הכל אחרי הודית. לנערה בקשמיר

ההש נקודות את יחליפו הזוגות כי מניעה
 לישראלית הנשוי האו״ם איש שלהם. קפה
 הא־״ם כאיש לפחות בקשמיר נייטרלי יהיה

בישראל. וו־,משקיף להודית הנשוי

876 הזה העולם


