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 היתד, היא משסרת־ישראל. של נמרצות
לג התקווה התנדפות של ישירה תוצאה

ב : והדולרים הזהב בסחר מחודשת אות
 • ל״י 22ל־ הסובריין שער ירד שעבר שבוע

 חסומים דולרים ל״י. 2.3ל־ ירד הדולר
וקופ — ישראליות לירות בשתי הוצעו

הבור להתמוססות המשוער הגורם אין. צים
 זר מטבע של הניכר המלאי : השחורה סה

האוצר. ברשות שנצטבר
 התבוסה על תגיבו הבורסה מאנשי רב-ם
 על שמרו יותר, מנוסים אחרים, ביאוש.

 .עב־ :קל בחיוך מהם אחד אמר שלוותם.
 באשמת אותנו לעצור המשטרה רשאית שו

 בלי זה מעסק יצאנו :הציבור שלום הפרת
מכנסיים.״

גי*. בי.
ת ״תיבסו קן א ס ע ד ה

ונו מחר קמה מוורו מארילין היתה לו
הולי סרטי של הקלוקלת המיניות נגד אמת
 יותר מוזרה דמות מגלמת היתד. לא בוד,

 להטיף השבוע כשיצא בן־גוריון, דויד מאשר
 כשם כי במדינה. המופחת המפלגתיות נגד

 של העליון הסמל היא מונרו שמארילין
 בך השם הפך כן ההוליבודית, המיניות

 לאליל מוחלטת לסגידה נרדף שם גוריון
המפלגתי.

 כל כשנשכחו תש״ח, מלחמת באמצע עוד
לאי טוהר והשטח החזית ברעם המפלגות

 בן־גוריון דויד זה היה יותר, נעלים דיאלים
מפ שלטון את בטוחה ביד בעורף שביסס
 ומשמאל, מ־׳מין יריביו כל את חיסל לגתו,
 עמדות־המפתח שכל שלטוני מנגנון הרכיב

 לכך היטב שדאגו נאמניו, לידי נמסרו שלו
 לכל יסתנן לא בלתי־מהימן אדם ששום
חשוב. משרד

ד ח דו. א דו חו בן־גוריון יצא השבוע כ
 דבר בעמודי זו. מפלגתית מפלצת נגד צץ

 כל לראשי מעל הרחב, הציבור אל פנה
 במאמץ ■מסביבו להתלכד לו קרא המפלגות,

 עסקני־המס־ מידי האומה את להציל עליון
הכלל• מן כמובן, הוציא, עצמו את ת. לגו

 כל לגדולי בצניעות עצמו את בהשוותו
 בני־דורם על-ידי הובנו לא הם שגם הדורות,
 הקטנים המפלגות עסקני את הוקיע הקטנים,

 הע״ (כל הזולה העתונות -את יריביו) (כל
 היה לא ״עוד עמו). הסכימו שלא חונים

ממאי ליקויים לתקן שניסה בהיסטוריה איש
 הכלל, קיום (את) המסכנים נגעים ולעקור רים

 וישמיצו יסלפו ולא אבנים בו יידו שלא
 הבלתי־ המנהיג התלונן וכוונתו,״ עצתו (את)

 משה קודמיו, לעבר גלויה פזילה תוך מובן,
הנוצרי. וישו רבנו

 תמיד עצמו על שכתב קיסר, יוליוס כמו
במא בן־גוריון דויד גם ציטט שלישי, בגוף
 בן־גוריון, דויד דברי את רחבה ביד מרו
 ומשמעות עמוקה חכמה דברי בהם .מצא

 תגלית להוכיח כדי עליהם הסתמך ניצחת,
לאו באחדות צורך שיש :וחדשה חשובה

 שתי להבהיר הצליח לא מזלו לרוע מית.
אח להקמת נחרד מדוע :חשובות נקודות

 בשעה ולא בחירות, ערב חזקה זו דות
 כראש יעשה מה וכן ראש־ממשלה, שהיד,
 בימי עשה מאשר יותר זה חדש מחנה

 היו הדרכים כשכל כראש־ממשלתו׳ כהונתו
לפניו. פתוחות
בר איש התיחס לא תמימים, כמה מלבד

המפ מנהיגי אולם החדשה. לסיסמה צינות
 ג׳י. בי. כי היה נדמה :מודאגים היו לגות
סיסמת־בחירות. סוף, סו-ף מצא,

ה א ל ת13 ח א
 עם מזל ג׳י. לבי. היה לא השבוע גם

הצהובים. העתונים
 מתותחי הגדול הפגז את ירה בו ביום

 במאמר העורף. מן הופגז לעיל) (ראה דבר
 איש גרוס, (״פולס״) וולטר בידי כתוב גדול,
 שוקן, גרשום העורך של המיוחד אמונו

 של (המסוייגת) הסכמתם את הארץ תקף
 התבניות הבחירות לתכנית הציונים־הכלליים

 יליד־ היססוריון גרום, טענת בךגוריון. של
לקראת הולכים הציונים־הכללים :גרמניה

 אלה בבחירות ג׳י. לבי. רוב כי התאבדות,
בישראל. הדמוקרטיה סוף פירושו
 רב־ שהעתון הראשונה הפעם זו היתר,

בגלוי. אלה מלים אמר ההשפעה
 את ג׳י. בי. פתח כן לפני ימים שלושה

 מצא העבודה, אחדות מפלגת עתון למרחב,
: לכל גלוי סוד בחזקת שהיתר, ידיעה בו

 הסובריין שער היה שניס שלוש לפני •
• ל״י. 44

תצ (ראה מאד התקרר לבון לפנחס שיחסו
 אל פנה היסוס בלי התרגז. ג׳י. בי. פית).
 העתון .אם מוחץ: משפט הפליט דבי,

וממ הזה, העול! בדרכי ללכת בוחר למרחב
 זו חלאה לו. יבושם אויליות, סנסציות ציא

 לתגובה.״ ראויה אינה
תגובה. כמובן, היתר״ לא וזאת

ירושלים
□ ר. פע ט פ ת ד מ מי ר ת ט פ ת מ

ה סיעת כאיש נבוך. אלישר אליהו מר
 נתנסה ירושלים בעירית הכלליים ציונים

 אך לרוב, והתפטרויות במשברים כבר הוא
מידי. יישמט העניינים שמהלך לו אירע טרם

 יצחק העיר ראש סירב שבועיים לפני
 בהכנה הטיפול את לאלישר להעביר קריב

העב לגימנסיה ל״י 3000 להקצבת החוזה
 באורח התפוצצה הקואליציה רחביה. רית

 וקרא מכסאו אלישר קפץ כאשר פתאומי,
 במועצת־ תפקידי מכל מתפטר •אני .בזעם

 במועצה.״ לחברותי פרט העיריה,
 .הנוהל : ההסתדרות סיעת חברי לו אמרו

 אלישר בכתב.״ ההתפטרות את להגיש מחייב
העלה הישיבה, מהלך את לרגע להפסיק ביקש

רם. בקול וקראה הכתב על התפטרותו
 של עורכת־הדין נחמד, שרה לעברו צעקה
 תוכל לא בדבריך, הזהר .אלישר, : העיריה
״בך לחזור  חברי צדקה. כי נתברר השבוע !
 אלישר של זכותו על ערערו העיריה מועצת

ה השיבו כסגן־ראש־העיר. לכהן להמשיך
 חזר הנ״ל סיעתם בן כי הכלליים ציונים

 לראש- והחזיר הראשון התפטרותו מנוסח בו
הכספים״. סמכויות את .רק העיר

 הגשת .לאחר :(הסתדרות) צמח ד״ר טען
 סגן־ראש־עיר אלישר אין התפטרות מכתב
״בו לחזור רשאי הוא ואין עוד,  נתבקש !

 הראשון ההתפטרות נוסח את למצוא המזכיר
 : והצהיר צמח ד״ר התרגש בידו. עלה ולא

 מתוך אלישר הוציאו כיצד ראיתי עיני .במו
 וקרעו ראש־העיר שלפני ערימת־הניירות

לקרעים.״
 בפעם אלישר אליהו מר איבד בינתיים
 בעי־ הוא ענייניו על השליטה את הראשונה

 מישיבת שהעדרו מוסיפים דבר יודעי דיה.
 בדוק סימן הוא אף השבוע ירושלים עירית

הרבה. למבוכתו

קאדטלים
ה *1 פ ה

 ישב מבית־המשונעים, נמלט אחד מטורף
 הסביר במים, ידיו את טבל שפת־נהר, על

כא קיסטינים. תופס הוא כי לעוברי־אורח
 הסביר הקיסטינים, של למהותם נשאל שר

תפסתי.״ לא עדיין יודע, .איני :בשלווה
ה היתר, זו קלאסית לד,לצה מאד דומה

 (זלמן) בוועדת לאחרונה שחלה . התפתחות
 שנה לפני שנתמנתה לעיל), (ראה סוזאייב
 הקאד־ בענייני לספל כדי הממשלה, על־ידי
ד חוק הצעת להכין הישראליים, • סלים נ

 בהם־ הקשורים מפעלים של אירגוניס *
 על ולשמירה והשיווק הייצור! לוויסות כמים

מסויימת. רמת־מחירים

המ על תמימים חודשים ישבה הוועדה דם.
 את החישה רבות, עדויות שמעה דוכה,

 הבחירות, של התקרבותן עקב רק פעולתה
 הקארסליש ריבוי : אחידה למסקנה הגיעה
בו. להילחם ויש למדינה, מזיק

ה חברי :קל מכשול נתגלה כאן אולם
 קארטל. המושג את להגדיר שכחו וועדה
 בקארטלים רק הסכנה את ראו השמאל נציגי

 דרשו הימין נציגי הפרטית. היוזמה של
 הטרוסטים את גם הקארטלים בין לכלול

לצר התנאים את המכתיבים ד,הסתדרותיים,
 :השמאל אנשי טענו מתחרה. באין כן,

 נשואות אינן ההסתדרותיים המפעלים ״עיני
 נכון. הדבר כי .יתכן :הימין השיב לרווחים.

וב בייצור המופרזת הביוקרטיזציה אולם
לר השאיפה מן פחות לא מסוכנת שיווק

ווחים.״
 הוסיפה הוועדה מחדש. השתלהב הוויכוח

 הבלתי־מוג־ הקארטלים המדוכה. על לשבת
 ׳באין הישראלי בשוק לשלוט הוסיפו דרים

מפריע.

שת רחנברג פר
ק 11076/54 פסי חי
של מוקדמת חקירה הישראלי, החוק לפי

 על :משפט אינה השלום משפט בבית תיק
 אם רק להחליט (שופט־חוקר) שוסט־השלום

 התיק את להעביר כדי מספיקות ההוכחות
 מחוזי) (בית־משפט המוסמך לבית־המשפס

 ירושת קיימת במדינה אולם משפטי. דיון לשם
 מנדט, לממשלת המשפטי היועץ : הזר שילטון

האינ על ושמר אנגלי פקיד היה תמיד אשר
 (ברוב שופט־השלום כנגד הקיסרות של טרסים

 להיות עלול היה אשר יליד־המקום), המקרים
 תיק להעביר רשאי היה הנאשם, את אוהד

ה השופט אם אפילו המחוזי, לבית־המשפט
לכך. יסוד מצא לא חוקר

 ברוך הראשי, שופם־השלום החליט השבוע
 של תיקם את להעביר יסוד כל אין כי גלעדי,
 רוזנברג, שלמה ישראל הרב הסעד, תת־שר
 אלינסון יהודה והרב )900 ,896 הזה (העולם

המחוזי. בביודהמשפם לדיון

ה של סניגורם טענות את קיבל השופט
 פרוע- ,סלומון יעקוב עורך־הדין נאשמים,

ה בהחלטתו ציין וחסר-ההתרגשות, השיער
 הפרשה בכל עבירה היתד, אם כי מנומקת
ה של העברתה בעצם היא היתה הנידונר,

 לאפשר כדי השקעה, בצורת משוויץ תרומה
הצ לא המשפטי היועץ .אולם יותר. נוח שער
 לא וגם זו, לפרשה הנאשמים את לקשור ליח

 היחידי העד : השופט רמז בה.״ אותם האשים
 ביעילות המצב את להבהיר היה יכול אשר
 עדותו .אך נורוק, מרדכי הרב היה רבה,
מספר.״ פעמים עצמה את סתרה בפני

 פרשה של סופה זה היה כוץ. של קומץ
 כולד, הישראלית לעתונות סיפקה אשר ארוכה,

ומפ אישיות במטרות לזריקה בוץ של קומץ
 תיק היה גלעדי בשביל אולם כאחת. לגתיות

 במיוחד, ולא־מענין רגיל תיק 11078/54 מם׳
 ז יום־יום דרכו עברו מסוגו תריסר אשר
 רשיון הוצאת על בו מדובר היה הכל בסך

בטענת־שוא.
הנאשמים ישבו המוקדמת החקירה כל משך

נורוק ועד רוזנברג(שמא) מזוכה
קדימה מרשל לא דוכם־ברזל, לא

901 הזה העולם


