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 1954 — העממי דימילוזה בהגרלת
ימים. 6 בעוד שתתקיים

ה/׳ד
 גיר מפעלי רווחי מכלל 15ס/0

 בשתי בע״מ ישראליים אמריקאיים
 שלו, הראשונות הייצור שנות

 חדרה. במפעל מחדש הושקעו
 רווחים השקעת של זו מדיניות
 מתמדת. התרחבות פירושה
 הניר תעשית יכולה בלבד זו בצורה

 ׳להתפתחויות להצמד הישראלית
 מקורות ליצור חדשות, טכניות

 עבודה לספק נוספים, תעסוקה
 והבטחת אחרות מקומיות לתעשיות

 גבוהה איכות בעלת תוצרת אספקת
המקומי. לשוק

לי ע פ ניר מ
ם איי ק מרי בטייס יננוראליים א

ת ו ת :כ 11:1 05111:1
 — אחרת שנה מכל או — שעברה מהשנה הזה העולם גליונות את לכרוך המבקשים הקוראים כל

 השעות בין אביב, תל ,8 גליקסון אישי(רחוב באופן או תל־אביב) 136 ד. (ת. בדואר להמציאם מתבקשים
11.00 — 13.00 — 16.30 — 18.30.(

 להוסיף מתבקשים בדואר הביתה הכרך את לקבל החפצים והקוראים ל״י 3.500 הוא הכריכה מחיר
פרוטה. 500 סך

 מספריהם לפי מונחים כשהגליונות מסודרות, בחבילות השבועונים את למסור מתבקשים הקוראים
למעלה השנה, של האחרון והגליון למטה הקטן המספר עם הסידוריים,

לגליון. פרוטה 350 של נוסף תשלום תמורת החסרים הגליונות את תשלים המערכת

ד ס י מו נ ס 20:סו ו א מ ל

 המאוחדים הרבנים סנהדר
באמריקה

ה מאת מאושרים רבנים אגודת
 תעו־ מעניקה רשמי, באופן ממשלה

 ישיבות בני לרבנים, סמיכה דוה
 בכתב. בחינה לאחר דרבנן, וצורבא
 הרבנים, בחתימות מאושרת התעודה

 והגוש־ ובהחותמת האגודה, ראשי
 שיש הרבנות, של הרשמית פנקא

 מיוחדות. בזכויות חוקי תוקף לה
 הרבנים סנהדר ע״י העבודה לשכת

מ המובטלים להמוסמכים המציאה
 המעונינים שונות. בקהילות רב שרות
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אוהד לא חבר,
 על בדיחה השבוע נפוצה ככנסת

ם המשפטי היועץ של חשבונו  חיי
: ן ה  נגד התביעה את ביטל הוא כ
הו ליום לעצמו, כמתנה הזה העולם

. השבוע שחל שלו, 45ה־ לדת . . 
 ראש היה אחרת בדיחה של גיבורה

ד הממשלה ון דו רי גו ־  לאחר :כן
 מפא״י עסקני כי הודיע מפא״י שדובר
 בתפקיד רק לפעול להמשיך יורשו

 :העיתונאים אחד שאל ויחיד, אחד
ה ראש יסתפק יחיד תפקיד ״באיזה
. . ושר־הבטחון?״ ממשלה  אגב, .

 היתר קיבלו כבר מפא״י מחברי שניים
(ש הכלל מן יוצאים להיות מפורש

 להמשיך וכלל), כלל כלל אינו עדיין
 הכללי המזכיר :כפול בתפקיד לכהן

כי ההסתדרות של ד ר ר מ מי ו נ
רן המקצועי האיגוד ראש ה  בקר, א

 היה ומה . . . בכנסת גם היושבים
ש הכפול התפקיד על אומר פרויד
 לוי שר־האוצר בטעות לעצמו ייחם

ל שבו  התיישבות״ בטכס בנאומו ? א
״ב :אשכול פתח בעין־גדי הקבע
 וכשר־ כשר־האוצר תפקידי תוקף

.החקלאות ק שריהחקלאות .״.
 מ־ ביותר מופתע נראה לוז, דיש
 אך הממשלה, מן הפתאומית הדחתו
 רק בחופזה עצמו את תיקן אשכול
 שזר זלמן הסוכנות שנציג לאחר
צל בין מרפקו את בעדינות תקע

 כשל־ אגב, . . . הנואם של עותיו
נו השבוע היה אשכול של אחר לשון

ש הבוקר למערכת מכתב של שא
ש פתח־תקווה״, ״בת ידי על נחתם

 שזרק ״מלבסי״ הכינוי על התלוננה
 יוסןז צ״כ ח״כ של בפניו אשכול

 תמונה,״ מכרוני ״חרותה ספיר.
 מ־ ״בשובי המכתב. מחברת כתבה

 אתה השולחן ליד ישבתם בית־הספר
 (ואחרים)... שקולניק, אז השר, אדוני

 שבישלה אוכל לכם הגישה ז״ל אמי
. ידיה״ במו שאפתה ולחם . ל .

המפ מחברי רבים כי טענתו ביסוס
 ברירה, מחוסר רק בתלם הולכים לגה

 צעירי בכנס ידלין אשר סיפר
 ״פקיד : הבאה הבדיחה את מפא״י

 אתה :ושאל אחר פקיד פגש ממשלתי
 אני השני, השיב לא, י מפלגה חבר
 בדיוק הראשון, אמר ואני, אוהד. רק

. . . אוהד״ לא אבל חבר, — להיפך
 בשבוע שחזר ידין, יגאל ד״ר

 כי סיפר בבריטניה, ממסעו שעבר
העיתו את תקף אמנו שרה בולמוס

 שעתון כך, כדי עד העולמית נות
 ״ג׳י־ שרה את כינה דרום־אפריקאי

סה מדבר של לולובריג׳ידה נה
 בהערכה הסתפק עצמו ידיו רה.״

 על ״כשיוחלט יותר. הרבה צנועה
 הנחושת,״ מגילת של תוכנה פירסום

 יפסול שהצנזור להניח ״אין אמר,
מוסר.״ מטעמי אוחו

¥ ¥ ¥
הקרטון למסר מעבר
 דאג האו״ם, של הכללי המזכיר

כש השבוע, הותקף האמרשילד
ב סיורו על עיתונאים מסיבת ערך

 חרות סופר של בשאלותיו עולם,
 סמואלס, איזאק בארצות־הברית,

 שליוו הדיפלומאטיות התקריות בדבר
 האמר־ בישראל. הקצרצר ביקורו את

 יועציו בקשת כי טען התנצל, שילד
בחו שלו הדרכון את להחתים שלא
בידיע שלא הוגשה ישראלית תמת

 ביטול השנייה, התקרית ואילו תו,
 להיערך צריכה שהיתר■ הפנים קבלת

 האישית החלטתי ״היתר■ בירושלים,
ב עלי המוטלת האחריות מן ונבעה
.אותו״. שהבנתי כסי תפקידי, תוקף . 
ה תנועת מנהיג של הצרה דירתו
 פעם שהיתר, בגין, מנחם חרות
 השבוע מלאה מדרגות, מחדר חלק

 את בה לחוג שבאו אורחים מאות
 כני* זאב של מצווה הבר מסיבת

 זאב שם על כך הנקרא בגין, מין
. הרצל זאב ובנימין ז׳אבוטינסקי . . 

העצ שכחתו היתד, המסיבה בדיחת
 יוחנן ד״ר חרות ח״כ של מית

 : במלים ברכתו את שהחל כאדר,
 נכבדה״ כנסת ראש, היושב ״אדוני

בדרכו  ידין יגאל ד״ר של ...
 מפורסם איש־צבא גם השבוע יצא
 גבעתי חטיבת מפקד :בעבר אחר

ארכיאולוגיה חובב אכידן, שמעון


