
ש א ה ה ר ק י ת ל״י. אלף 120 של רכוש להבה במחי אכלה תל־אביב של החדש התעשיה באיזור האחרון במוצאי־שבת שפרצה ה ת 20 של הענקיים העץ וקרפיפי המכונו  כמעט נשרפו נגריו
ס המים הספקת חוסר עצות. אובדי דן איזור של כיבוי תחנות שש כבאי את השאירו המהירות הלהבות חורבות. עיי של וערב־רב מעוקמים חשמל עמודי רק נותרו במקום כליל.  ואי־ במקו
שטות את למנוע אלא נותר לא לכבאים במלאכתה. האש על הקלו הסדר ת אחד מעל רחבה במצלמה צולמה התמונה של. חברת של הסמוכים הדלק מיכלי אל האש התפ  הסמוכים. הבתים גגו

ת ארצה כרע הלהבות שבמרכז העץ (מימין). הענקיים הדלק מיכלי בברור נראים בצילום שטות הוא גס סייע עבר, לכל לוהטות גחלות הפיץ הצילום, אחר מספר דקו הלהבות. להתפ

בפו הרצח בזמן שהיה חרות מנהיג בגין,
 22 משך האמת את הסתיר שארזי רמז לין,

 העז מפא״י, עם קשור היה עוד כל שנים,
 אמיד אדם כשהפך רק האמת את לגלות

ועצמאי.
 ״זהו כקוץ. ארזי את עקצה זו האשמה

 הסיפור על חוזי ״אני רתח, !״ מתועב שקר
 מי לכל זאת אמרתי שנה. 22 כבר הזה

 מנהיגי לכל זאת אמרתי לשמוע. שרצה
 חשבו הם לי. האמינו לא פשוט הם מפא״י.

 הענין. את מבין שאינו תמים, לאדם אותי
 עמוקה כך כל היתר. הצדדים מכל השנאה

״הגיון לדברי מקום כל היה שלא !
 מפא״י איש ארזי, הזדיין השבוע בסוף

 ההגנה מצביא של ימינו יד שהיה וותיק
 של והרכש המודיעין איש גולומב, אליהו
 שעוד ״כנראה :הרגילה בסבלנותו ההגה,
 טריה עוד היא זו. פרשה על לדבר אסור
 שהרגשות כדי שנה 300 דרושות אולי מוי.

!״ יישכחו

חיפה
קואליציוני טשטוש

 של בוועדת־החקירה הקואליציוני הרוב
 יעקב המפא״י ראש־העיר (אחי פרשת־פרייליך

 קושניר) יוסף המפא״י ראש־העיר וסגן חושי
 תשעה במשך זאת שהיכיח כפי שוב, הוכיח

 מסקנות־הרוב פיקחותו. את חדשי־החקירה,
שול על השבוע שהונחו פרשת־פרייליך, לגבי

 מסתכל לכל נראו עיריית־תיפה, מועצת חן
 מנהל פרייליך, זכריה ביותר. כחריפות צדדי

הו אשר ומסי־העקיפין, הרשיונות מחלקות
 קולנוע ממנהלי ווייסברגר, א. על־ידי אשם

 בן חודשי שוחד בקבלת החיפאי, עצמון
 מאשימיו את ״לתבוע נדרש ל״י, מאתיים

מעבודתו״. להתפטר או לדין
 תבע — צימרמן צבי צ״ב איש — המיעוט

 המשפטיים המוסדות לידי הפרשה את להעביר
המדינה. של

 נראה לכאורה התחמקות. :למעשה
 מאלצות הן, הוגנות מסקנות־הרוב כי היה,

 ציבורי. לדיון הפרשה את להביא פרייליך את
 אמת הסתתרה זו נאה חזית שמאחרי אלא

 מגילוי התחמקות איפשרו המסקנות חמורה:
 עיריית־ ראש יותר, חשוב לנאשם הפרשה

 היה חשוב עורו את אשר חושי, אבא חיפה
פרייליך. של התפטרותו במחיר ולו להציל,
 היה פרטי־הפרשה את שהכיר מי לכל
 משפט לקיים יכול אינו סרייליך כי ברור,

 להכחיש ווייסברגר בא בטרם ווייסברגר. נגד
 תבע פרשת־השוחד, את וועדת־החקירה בפני

 האמת, על יחתום פרייליך כי עורך־דינו,
 קיבל אמנם כי הודאה, הפרקליט בידי ישאיר

 עורך־הדין מנע זו בדרך שוחד. מווייסברגר
 עדות־השווא את לנצל מפרייליך אפשרות כל

ווייסברגר. נגד משפט הגשת לשם בוועדה
 היה חשוב חשוב, היה לא זה שכל אלא
 על לשמור הבחירות, לאחר עד דחיה להשיג

 פרייליר יתפטר וכאשר ראש־העיר, של שמו
 שלא כמותו אדם על חזקה הבחירות, אחרי
ללחם. ירעב

לשמש היתה חייבת במסקנות נוספת נקודה

 בעיריית־חיפה: ישר פקיד לכל אות־אזהרה
 שהפר והאיש פרייליך של סגנו צרפתי, יוסף

לנזי זכה המעילות, סביב קשר־השתיקה את
מעבודתו. לפטרו תבע אף חושי ויעקב פה

 שהחשבון אלא מחוכמות, מסקנות אלו היו
 אשר דעת־הקהל — בעל־הבית בלי נעשה

לנא תאפשר לא בעיריה, למתרחש נתעוררה
קואליציוניים. בלהטוטים להתחמק שמים

חוץ יחסי
האדט;השנ■

 לישראל החדש האוסטרי הקונסול בחירת
 משרד־החוץ לאנשי קטנה לא בעיה הירתה
ל מתאים מחליף למצוא היה קשה :בוינה

הארטל. קרל ד״ר רב־הידידים, הסופר קודמו,
 לשעבר, נאצית מדינה של ראשון כנציג

רגילים*. לא קשיים בפני הארטל ד״ר עמד

 האר־ של הטובים מידידיו אחד כשישמע *
 על בוינה, ישראל קונסול אז לוין דניאל טל,

 קיצוניים קשיים בפני הזהירו ידידו, מינוי
 מהתנקשו־ להשמר גם לו יעץ בפניו, שיעמדו

בחייו. יות

 רק להסביר היה ניתן המפתיע הצלחתו את
הלא־רגילה. באישיותו
 שוב הצליחו האוסטרים כי התברר החודש

ל ד״ר : האיש המתאים. האדם את למצוא
אנדרל. קורט משפטים

 אנדרל לד״ר כהודו. מיוחדות בעיות
מוש כאנטי־נאצי : סוער רקע והנאה התמיר

 לרייך סיפוחה בזמן מארצו להמלט ניסה בע
זרי היו הגרמנים ״אולם .1938ב־ השלישי

 ״הם בעגמימות. אנדרל ד״ר העיר יותר,״ זים
לוורמכם.״ להתגייס אותי הכריחו

 בין ״נמניתי הד״ר, נזכר זמן״ ״באלתו
ה לאחר קצר זמן בטניס. אוסטריה אלופי
בברי התחרויות למסע הזמנה קבלני סיפוח
 בארץ־האיים ונשארתי מקבוצתי עקרוני טניה.

כפליט.״
 ה־ לשרות אנדרל הצטרף המלחמה בתום

 שנתיים השאר בין שהה ארצו, של דפל״מטי
ה אסיה בבעיות התמחה שם בהודו, וחצי

מיוחדות.
ה שהותו משך מיד. להתחיל אפשר

 החדש האוסטרי הקונסול הספיק בארץ קצרה
 חג־ את שונים. מסוגים ישראלים להכיר

אי־ של קבוצה בכפר־מכבי, בילה השבועות

 את ״לראות התרשם בו מקום חוד־הקבוצות,
 לתחיה שבים העתיקים העבריים הטכסים
ססגונית.״ כה בצורה

 : החדש הקונסול של הראשונה משימתו
ליש מאוסטריה ענפה תיירות תנועת לפתח
 שתי בין התרבות קשרי את ולהרחיב ראל,

מדי בין להסכמים לחכות ״מדוע הארצות.
מיד.״ להתחיל ״אפשר הוא, שואל ?״ נתיים

בחירות
־־,־־ תעלומת^הפדומות

מע עיר, בכל כמים השבוע נשפך הכסף
 ושב עובר כל לידי :בישראל ומושב ברה

 לא הכסף מחלקי ישראלית. לירה נתחבה
 לחלק שהחליטו תמהוניים מיליונרים היו
 שקיבלו לישכה פועלי אלא — עושרם את
 קרן מכספי יותר טובות בלירות שכרם את

 דמו שחילקו הלירות כי מפא״י. של הבחירות
 למעשה שימשו האחד, מצידן רק ללידות

השלטת. למפלגה עמולהלוני־תע **־',"י —■7-י״ז•—
 הח־ק בישראל, וגם בעולם, מדינה בכל
 כסף שטרי של צורתם העתקת נגד הפלילי

ה הגיעו אף בבריטניה ביותר. חמור הוא
 הסרטים מפיק על שנאסר כר, לידי דברים

 מיליון בן שטר בסרטו להראות ראנק ארתור
חיצו קווים בכמה שדמה (דמיוני) שטר
 בישראל הרשמי. הבריטי לכסף בלבד ניים

 ,350 (סעיף הפלילי החיק פקודת מסילה
 שטר כל הפצת על ל״י 6 של קנס )351

המשפט אולם מאסר. שנות חמש וכן מזוייף
 רק אלה עובדית שציינו הישראליים נים

נסיון. למוד בלעג חייכו
היו למטבע המטבע. של השני־ הצד

מ כתובת זעקה אדומות באותיות צדדים. שני
 של הלירה מתחלקת ״כיצד : השטר פני על

 טבלה נתנה לשאלה התשובה את ?״ מיסיך
לבטחון פרוטות 51,8 :השני מצדו

 פרוטה 9,8 לסובסידיות, פריטה 3,5 ;
 לשרו־ פרוטות 21,4 וכד, פיתוח לתעשייה,

 נ־ימ לשירותים פרוטות 13,5 סוציאליים, תים
פרוטות. 100 : הכל סך הליים,
 מתוך הפרוטות 900 שאר נעלמות לאן
 זאת את — כמם האזרח שמשלם הלירה

קורא. כל של לניחושיו מפא״י השאירה

 ,30.897( ישראלים חמישים כל מבין אחד
 מזוודותיו את שעברה בשנה ארז דיוק) ליתר
 181 של ממוצעת לתקופה הארץ את ויצא
 ישראלים־ של ביותר הגדולה הקבוצה יום.

 הכל), בסך 4714( לארצות־הברית יצאה לנכר
 מבקרים 3233( מצרפת חן יותר שמצאה

 ),2399( תורכיה ),3032( אנגליה ישראליים),
).1160( וגרמניה )1304( קפריסין

 העיקריות הביקור ארצות אלה היו אם
ואמ דרכונים מזוודות, בעלי ישראלים של

 לא מגוונות הנסיעה מטרות היו הרי צעים,
תיור לשם הארץ את יצאו 11.890 פחות!

)12 בעמוד (המשך

■ 9 ■ ג בי. היית אילו
 לשאר האנשים את ולמנות ישראל ממשלת את להרכיב האפשרות לך ניתנה ואילו

? זאת עושה היית כיצד בעיניך, כטוב במדינה ביותר החשובים התפקידים
 להביע ביותר מצומצמת הזדמנות ישראל, מדינת כאזרח לך, נותנות לכנסת הבחירות

 בחדרי־חדרים הרשימות מורכבות למעשה, המדינה. ומנהיגות הממשלה הרכב על דעה
 היותר לכל ניתנת לך רע. ועד מטוב פיך את לשאול מבלי המפלגתיים המטבחים של

אחרת• להחליש או אחת רשימה במקצת לחזק האפשרות

 מפלגתי סייג ללא קולך את להשמיע הזדמנות לך לתת החליט
 יתפרסם הבא מהשבוע החל כה. רוצה שאתה בממשלה ולבחור

 המדינה מנהיגות את להרכיב תופל בו משאל, הזה״ ב״העולם
כיותר. לך הנראית

 נסיון למנוע כדי הבחירות. יום בבוקר יפורסמו המשאל תוצאות
 על זאת בצורה להשפיע לנסות ורשימות-בחירות מפלגות מצד
 החליטה בסיטונות, אחידות מפלגתיות תשובות ידי על הקהל דעת

 גליונות של מרוכזת מכירה כל לבצע לא הזה״ ״העולם מנהלת
 הגליו־ מספר את להגדיל ולא המישאל את שיכילו הזה״ ״העולם

אלה. בשבועות הנדפסים נות

למשאל צפה

העס בחיר•
מערכת של

דוה העודס

סטטיסטיקה
הגדול המסע

923 הזה העולם


