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 וקולדה־למריחה־ליבר
 כמוה אין כלם. על אהובה

 ולכרי־ וערב בוקר לארוחות
 ולעבודה. לבית־ספר כים
 כל להנאת היום עוד קנו

אור ולקבלות בני־המשפחה
 על למריחה קלה — חים

אפיה. דברי וכל עוגות
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ת רק ריו סו

במדינה
בחו נקודות 4ב־ מלאכותי באופן האינדכס

 בתרועת־ כך על לבשר תתכונן נובמבר, דש
ניצחון.

שנערך בסיכום :נשמעה לא התרועה
 היו אשכול של שמאמציו התברר השבוע

 מוכרחה שהיתר, העובדים, הסתדרות א. לש
 שכרם הקפאת על העובדים את לפצות

 להם הבסיחה ,1955 לשנת בהסכמי־העבודה
 האוצר מן דרשה תוספת־היוקר, את להגדיל
 שכר התיקרות את גם באינדכס להכליל
השנה. אפריל מחודש החל הדירה,

 הכללת להיכנע. נאלץ היה שר־האוצר
 האינדקס את העלתה שכר־הדירה התייקרות

 שהורדו הנקודות, 4 במקום נקודות, 5ב־
 שניתנה ההבטחה הסובסידיות. ידי על

 יוקר אינדקס עליית :נתקיימה לא בכנסת
נקודות. 16ב־ השנה הסתכמה המחיה

ירושלים
ע צ ב ״! מ ה ש ק ב כ ״
 החליטו חנוכה, שלפני בשבת השבוע,

 המכבים, בדרכי ללכת מאה־שערים לוחמי
 נ־ של המטכ״ל טקסיים. במבצעים לנקוט

 השבת, למען התקפת־מצח יזם טורי־קרתא
 ובהכרזות בכרזות :מצויץ בתכסיס נקט
 לקהל בישר הכנסיות בתי דוכני מעל

 הפגנתית, מוסף תפילת עריכת על המאמינים
 העמודים בניין ליד ירושלים, של במרכזה
יפו. ברחוב

 יהין לא איש כי החרדים אלופי של הניזתם
 מוסף־ תפילת מלערוך יהודים בעד וע למ

 הקדושה, העיר של הראשי ברחובה של־שבת
 מרפאייהרג־ חנויות נוכח אפילו זה ויהיה
ו הפרחים הגברים, בגדי הארנקים, ליים,

העמודים. בניין של החשמל אביזרי
 מפקד אברהמי, לוי מחוזי מפקח אך

תלמו את מאד זכר עדיין ירושלים, משטרת
 ד,הכ־ לו שנודעו ברגע משולחן־החול. די

 בלוי גדודי של היזומה ההתקפה על נות
ו קציניו : חפוזה בהתקפת־נגד הוא פתח

 למעצר־ עצרו, שערים, למאה יצאו שוטריו
 בבוקר ששי (מיום שעות 48 של מניעה

 נטורי- מכה כל את בבוקר) ראשון ליום עד
 ה״שאבעס!״ זועקי ת מחלק ממפקדי קרתא,

 האבנים משליכי כיתות סמלי לאחרון עד
במכוניות־מחללות־השבת.

 השוטרים מאה ?״ ד!ולך אדוני ״לאן
 ואימונו יפו לרחוב הגישות את שחסמו
 בארגון מפקד לשעבר אברהמי, של הטקטי
ה את עשו קציני־קרתא, על גברו ההגנה,

 וס־ חודשים. מזה לשקטה האחרונה שבת
במר שהוצבו השוטרים חוליות שהבחינו

 בלבוש מהשניה אחת מטרים חמישים חק
 סידור ונושא טלית עטוף (מזנבת) שטריימל

 לעברו שיגרו יפו, רחוב לעבר נע תפילה
 דרך־ ,שניהל קצין), או (סמל מפקדן את

הבו טייל עם ומנומס קצר דו־שיח קבע,
:דוגמה קר.

אדוני. שלום, שבת : הקצין
שלום. שבת : הטייל
י הולך אדוני לאן :הקצין
מו להתפלל ? אומרת זאת מה : הטייל

! סף
הביתה. לחזור בבקשה :הקצין

 חזרו המפקדים נטולי טיילי־הטליתות
 להשמיע הספיקו כי אם הביתה, (בבקשה)

 זריזים־יתי־ צלמים לעבר זעקות־גנאי כמה
 מצלמותיהם עדשות את שדחפו על־המידה

מ ״1 ״שאמנם קריאות כמה פניהם, לתוך
חולפות. למכוניות סורתיות

 סאה־ נער של מעצרו :היחידה התקרית
 במכוניות־ פעולת־נקם שהכין ,15 בן שערים

 שעד, ביותר. מקורית בצורה מחללות־השבת
 דפדף \• ״שאבעים זעקו המעטים שחבריו

 פעם מדי קיפל רב־דפים, תנ״ך בספר הוא
המכו מספר עם זהה היה שמספרו הדף, את

 הירושלמי ברחוב שחלפה האחרונה ניות
השובת.

צבא
ה ח ט ב ת ח ני חו ט כ

 משרד־ד,בטחון, מגהל הודיע בו בשבוע
שיונ החדשים הנשק כלי על פרס, שמעון

 (רובה־ וררנ׳׳ס סופרבזוקה — בצה״ל הגו
 כי גרמניה עחוני הודיעו רמון־נגד־טנקי),

 הנהגת למנוע הצליח שלהם הבטחון משרד
 המערב־ בצבא חדשים כך כל לא כלי־נשק
העתיד. הגרמני

לאו שבועון־חדשות (הראי), שפיגל דר
 בהודעה דסתפק לא בהמבורג, היוצא מני
 בו הנשק, סוגי את במפורט, גם, גילה זו,

 היו הגרמנים. את לצייד ארצות־הברית רצו
 ראש פעם שהתבטא כסי שהיוו, כלים אלה

 האמריקאי המטכ״ל של התכנון מחלקת
 אויב נגד להלחם שייאלץ חייל, לכל •סכנה

חדיש״. בנשק המזויין
 הגרמנים הצליחו קבלתם שאת הכלים,

: לדחות
,84ום־ 80פ־ מטוסי •
מיושנים, ופרשינג שרמן טנקי •
מים, קירור בעלי בינונים מקלעים •
 של קוטר בעלי נגד־מסוסים תותחים •
סנטימטרים. 5,7

 שפיגל, דר הסתפק לא זה בגילוי גם אך
 הודיע צה״ל. מטכ״ל ידע שלא מה ידע הוא
 יימסר לא אמנם הנחות הנשק : שפיגל דר

 כסף חינם־אין זה, במקום יועבר, לגרמנים,
 הפיליפינים סיאם, עיראק, מצרים, לצבאות
וישראל.

שת קסטנר פר
ת ד*עו מת• פו ר ש מ ה

 מל* נ. המשפטי היועץ במשפט פסק־הדין
יהיה ימים. חודש תוך יינתן גרינוולד, כיאל

 הוויכוח סערת את ישכך לא הוא יהיה, אשר
 ש* קסטנר, בפישת הדיון עם שקמה הציבורי

עדיין. ומתפשטים ההולכים גלים, היכר,
 בו אושוויץ, במשרפות נגע בהם האחרון
 תחת ההמונית ההשמדה כביכול, ד,-פסקה,

 סיכמו קסטנר. רודולף ד״ר של לחץ־עקיפין
ה בירקנאו ומחנה אושוויץ ניצולי השבוע

הת לאושוויץ יהודים משלוחי כי אם : סמוך
הרו מפני פינויו לתאריך עד כמעט קיימו

 ארובות פסקו הרי )1945 לינואר 17( סים
 להבות־אש לפלוט אושוויץ כבשני ארבעה

 ,1944 לנובמבר בראשון כבר ותמרות־עשן
 ההשמדה מפקד של פקודתו לפי מאד ייתכן

הימלר. היינריך
 טרזינ־ גיטו יהודי אלפי כמה :יתר־על־כן

 נובמבר, במחצית לאושוויץ שהובאו שטאם,
 :תקדים כל הסר זמני, מיוחד, מיחס נהנו

חפ כל להם והושארו הופרדו לא המשפחות
האישיים. ציהם

שרי כשיצאו : ממושך זמן ארך לא זה יחס
 הגרמנים נסיגת עם המוות למצעד אושווי די

 הגרמנים רצחו המתקרבים, הרוסים מפני
שהצטרפו והכושלים, המפגרים כל את בדרך

לביתו לשוב מבקש;טור־קרתא קצין־משטרה
ואביזרי־חשמל בגדי־גברים ארנקים, מרפאי־רגלייס, חנויות נוכח אפילו
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