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המילואים! חיל ולאיש

 לקיומנו הראשוני התנאי הוא בטחון כטהוננו. יסוד הוא הצבא
 ולו הבטחון משימת על מופקד העברי החייל המדינית. ועצמאותנו

 אימונים רמת הנשק, מיטב את לו ולספק לדאוג והעם המדינה צריבה
נאותים. שדות ותנאי גבוהה
 שבר בין המתח יוגבר יותר, גבוה שבר דר*ג צבא־הקבע לאנשי ינתן

הקצין, קיום את לעודד מנת על הדרגות
והעירוניים. הממשלתיים מהמיסים הנחות הצבא לאנשי תנתנה

 בשיבון, הקלות להם וינתנו הקבע צבא אנשי לבני חנוד־חנם ינתן
 הצבאית השיבון יחידת מהיר בין ניבר הפרש יהיה שאמנם ק*

והאזרחית.
 ובצבאות בטחוניים בארגונים החיילים שרות צבאי בותק יוחשב

לנפגעים. מיוהר שכר זיכוי וינתן זרים
 ללא ותעסוקה אמונים של אינטנסיבי לשרות החובה שרות יהפד
החזקתו. על ההוצאות ורבוי החיל של זמנו ביזבוז

 השבון על הקרביים החילות ויוגדלו בצבא השירותים יעול יוגבל
צבאנו. של כוננותו את להגדיל מנת על השרותים
 בלתי נסיונות מיני כל עם צבאי אמון לערבב השיטות יופסקו
 של אמונו להגברת תורמים שאינם - ירקות גדול כגון - צבאיים

המדינה. וכספי זמנו מבזבזים ורק החיל
 שנת כי הוכיח הנסיון בלבד. אחת לשנה לבנות החובה שרות יקוצר
 ובן חירום שעת לתפקידי צעירה להכשיר בדי מספיקה אחת שירות

הישראלית. האזרחות ערכי את חדשות לעולות להקנות
 של מגוריהם במקומות ההתיצבויות יחולו המלואים, שרות ייועל
 שלאחר בשעות ורק ואף הקרובה המושבה או בעיר או החילים

העבודה.
״הצבא״) פרק הכלליים, הציונים מצע תמצית (מתוך
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מסגנת פיה משובחת, סיגריה
פרוטה 400 סיגריות 20

בשדות! אש מנע

אנשים
אקס־דנט

שער=הג־א3
 לכנותו להתרגל יותר מתאים כבר שכיום ידין יגאל רב־אלוף

 להחיות מנסר, שהוא בעוד כי השבוע התאונן (לארכיאולוגיה), ד״ר
 יקרים שרידים והולכים מוונחים ביותר, הרחוק העבר שרידי את

 נערים שני בלוויית לירושלים במכונית נסע כאשר ידין, סיפר הימים, באחד הקרוב. העבר של
 כמה תראה ״יא, :לחברו ואמר הגיא בשער המכוניות בשלדי מהם אחד התבונן צעירים,

. !״האחרון בזמן פה קרו אקסידנטים  רות של 3ה־ בן בנר, (״גוני״), .אמנון .
 הוכיח אמיתי, לילד־פלא המשפחה ידידי בין הנחשב ׳שפירא, עבריים) לשירים (כבקשתך

 הילד פנה ג׳י., בי. בבית ידידותי ביקור בשעת : בשפה בלתי־רגילה ידיעה שעבר בשבוע
תקטמי ״אמא, :המעשנת לאמו

"הסיגריה את . . *י......11111.....................................  111111......יי'" גוריץ בן־ . "
 את במילון לחפש נאלץ

 את (לקצץ המילה משמעות
. הראש) .  תוצאות שתי .

 של נוספות ספרותיות
 פסק־ לאחי : קסטנר משפט

 העדיב, מחשובי אחד פנה הדין
אל־על וממנהלי לשעבר צנחן
1 הוצאת אל פלגי יואל כיום,

3 להיציא העומדת המאוחד הקיבוץ
1 רוח ספרו של חדשה מהדורה

! להכניס וביקש באה גדולה
| כזכור, תיקונים. כמה בו

1 במשפט עדותו בשעת פלגי הודה
1 בסיפרו סטה מקרים בכמה כי

. סירבה ההוצאה האמת. מקו . . 1
1 עו־ קסטנר משפט על נוסף ספר
1 יליד היהודי הסופר לכתיב מד

] ב־ (גנבים ארתור הונגאריה
1 מידידו שביקש׳ קסטלר, לילה)
ן לשלוח וויינשאל יעקב די-ר

המשפט. חומר את לו
¥ * *

ן :השבוע •שם
1 כי מודיע חרות

1 לארץ בא השבוע
1 באר־ החרות תנועת מרכז חבר

.שנור. ד״ר שמו? צות־הברית. . 1
1 לאמ־ הערצה מלא ״הריני

1 למשוך המצליחים נים
1 הבחירות, לאסיפות קהל

1 שהם הנואמים למרות
§ מישהו אמר אתם,״ מביאים

= לע־ הגדילה זה, בעניין השבוע.
3 !) ירוקה (הוי יפה הזמרת שות

1! במוד־ הופיע ששמה ירקוני,
■ ב־ מפא״י אסיפת של עות

האלון
והשוד

וע3הש פסוק״
 ארצות־ שגריר לאומץ, ב. אדיאר .

העצמ יום ביולי, 4ב־ בנאומו בישראל, הברית
 (בין תלות ללא אי־תלות ״אין :האמריקאי אות

לישראל),״ ארצות־הברית
ב אחדות־העבודה, מנהיג אלון, יגאל •

 כי שרמזו חרות של הקריקטורות על תגובה
 ״אם : מידתו מכפי רחבים האקטיביזם מכנסי
מכ של ברוחבם נמדדת בארץ האקטיבית ההגנה
בתח ללכת יצטרך בגין שמנחם סבורני נסיים׳
בלבד.״ תונים
 קראתי־רשמתי בטורו רוזנפלד, שלום .

 שבעזרתו למכשיר לקרוא מציע ״אני : במעריב
פטפטפון.״ הבחירות: תעמולת תקליטי יושמעו

 שביתת־האינטליגנ־ על במאמר ״הארץ״, •
 מתפתחת... כולה ״הארץ :הכלכלי במדור ציה
הקדושה: השלישיה רק להישאר צריכה כנה ועל

1 מפ״ם ואסיפת ירושלים
| עצי יום באות• בחיפה

.מו . 1 בני־ אחרי להוט פחית .
8 שר־הבט־ היד, אמנותיים לווייה

ן (״מהגוני״) פנהס המתפוטר חון |
ן! נאומו את סיימו אחרי לבון.

1 היושב־ כשהודיע כקריית־חיים,
קם מקהלה,

הזמן ״הגיע
 הופעת על ראש

)1,1 ^ .׳1,״! : וצעק ״מהגוני״ ״
הקלו הנוהג את להפסיק

נוא צירוף של הזה קל
רשי ... !״ ואמנים מים
מיטה הסופר :הנוסעים מת
 יוצא •טמיר ודם) בשר (מלך

 בקיימבריג׳, להרצות כדי השבוע
 יהודיים נוער מדריכי בפני

. עברית ספרור. על בהיזכרו ..

קאבוט סוככת
כפליים יפה

 | והשער הבן רמת־ד,מחירים האב, רמת־השכר
 רוח־הקודש.״ הלירה של הרשמי

 | אוהבת ״אני :קאבוט פוזאן כוכבת .
 1 שאני לי נדמה במראה, מתבוננת כשאני מראות.

!״ כפליים יפה
 ן העוסק לינדברג, ליאופולד הבמאי .
 ןן פסטי־ על בספרו הקאמרי, בתיאטרון בבימוי עתה
 1 ״רוב : השופטים בחבר השתתף בו קאן׳ באל

 1 ולדגים. לילדים הוקדשו השנה שהוצגו הסרטים
 ) שחשבנו עד גדולות, כה בכמויות דגים ראינו
 §§ לדג־מלוח.״ להעניק נצטרך הראשון הפרם שאת

ווווווווו!ווווווווווווווווווווווווווווווו
 סיפר (״מסחר,״), כפר־תבור מולדתו בכפר

 בדישו, שור הסט ולא המסחאי בגורן בדיש נעוריו בימי עבד כי אלון יגאל השבוע
.אשכול לוי שר-האוצר על החביב התנ״כי הפסוק את למעשה הלכה בקיימו . .

ס כי השבוע הודיע טריביון הניו־יורק־היראלד רו פי ס, פ א ר קו פאראמונט חברת מ;הל ס
 יהיו אשר חדיש קולנוע אולם בתל־אביב להקים מתכונן ההוליבודית,

ישיבה. מקומות אלפיים בו

)20 עמוד לסבתא״, ״ספר (ראה

 ירושלים, הגתי (חיים יעקב לעת
רמת־גן). מאירי, (יצחק הקואליציה

ו עלייה שוב חלה התשובות במספר
המוצ הכותרת .418 על הפעם עמד הוא
 ה־ הספר שם היתד, לדעתי, ביותר, לחת

ו התער, חוד על סומרסט־מוהאמי
ב זכה שולחיה בין הגרלה עריכת לאחר
 דאר־ מנרה, הראל, יהודה הראשון פרס

הנוס הפרסים שלושת נע־גליל־עליון.
פרל־ (צפורה צנזורה בין התחלקו פים

 רגלו ),12 ל״ה רחיב גבעתיים, מוטר,
אסתריק, (דן חושי של השבירה

 נהש וו־,חמשיר חיפה) ,8 הרקפות רחוב
 של בשעה / ארוכות •טהירהר

 ״ברוב :אמר / ריצת־משובות
 גם / פגע כל על אגבור ! יגע
לחתיכות..״ אקרע אם

 הנחש :אחרות מוצלחות כותרות
 תל-אביב) (פושטו שלו על שעמד

 בת־ים), ברכה, (רנה שיא שבירת
מרד (שלמהמסובן סיבוב זהירות,

 יוד •טל קוצו על תל-אביב), כי,
ח., (א. כשר כל דרך מנרה), (מנשקה,
 תו־ צה״ל), זיו, (דן מזוכיסט בת־יים),

חל־אביב), מאירי, (דליה אפורה הכניסה

926 הזה העולם


