
במדינה
מנגנון

הגיסים שלטון
 שרת למשה עמלו כשרונותיו, על נוסף

 היו הענפים. המשפחתיים קשריו חייו בדרך
בהס ששלטו לדוגמה, גיסים שלושה לו

ה לבדיחה גרמו ההגנה, ובארגון תדרות
להס שקרא ז׳בוטינסקי זאב של מפורסמת

:השלושה .,״גיסתדרות״ בשם תדרות
שאחו ההגנה, מראשי אביגור, שאול •

שרת. אשת היא צפורה תו
 ההסתדרות, מגדולי המנוח, הוז דוב •

שדת. של אחותו וזיתה רבקה שאשתו
 שאשתו ההגנה, מנהיג גולומוב, אליהו •
שרת. אחות היא עדה

דוו פורחים שהגיסים פלא זה אין לפיכך
מא פחות לא שרת, שליט בו במשרד קא
 השבוע ישראל. ממשלת ענפי בשאר שר

 במש־ הגיסים מיפקד את מדיני פרשן ערך
:מעניינת רשימה גילה רד־החוץ,

ש הראשי, הרב של בנו הרצוג, חיים •
גי הוא בארצות־הברית, צבאי נספח היה
 לבנות נשואים שניהם אבן. אבא של סו

אמבש. משפחת
 בפאריס, ישראל שגריר צור, יעקב •
 ישראל שגריר אבידר, יוסף של גיסו הוא

 צ׳ר־ ימימה הסופרת אבידר, אשת במוסקבה.
צור. של אחותו היא נוביץ׳,

ל אחד־העם, של בנו גינוסר, שלמה •
 של גיסו הוא ברומא, ישראל ציר שעבר

 בבורמה. ישראל ציר לשעבר הכהן, דויד
הכהן. אחות היא גינוסר אשת

הקונ לויט, יהודה : האחרונה התוספת
 אשת בודאשינגטון. ישראל של הכללי סול

שילוח. אחות היא לויט
 את להחליף :במשרד־החוץ ליצן הציע
״גיספח״. בתואר ״נספח״ התואר

בריא בעסקן בריאה ש31
 ל־ ומעולם מאז נחשב פקיד של תפקידו

 לחייל בניגוד ולבלתי־רומנטי. בלתי־מסוכן
 לבוש כשהוא במיטתו, מת הוא הקרבי,
 פצעי־קרב צפויים לפקיד גם אולם פיג׳מה.

תוצ ומחלות־לב, האולקוס מחלת : מקצועיים
 ו־ התרוצצות נפשית, התאמצות של אות

ארוכות. שעות־עבודה
ומ מאז גדול היה זה מקצועי סיכון

הסמכו כל מרוכזות בה בארץ, דווקא עולם
העוב גבוהים, פקידים של קומץ בידי יות
 מסוגלים אינם ביממה, שעות 14 עד 12 דים

 אין ב׳. בדרג לאנשים סמכויות להעביר
מנהיגי־משנה. של ונאמן מאומן סגל

הפקי כל קיבלו השבוע תתרוצץ. אל
מוד מכתב ההסתדרות במוסדות האלה דים
 הרפואית הוועדה מטעם במכונת־הכפלה, פס

* ה הסתדרות חברי ציבור, עסקני לבדיקת

 רגילים ה׳, האות בה שאין ברוסית, *
ה׳. במקום ג׳ לבטא

הארץ
 הסתננות באשמת מאסר חודשי 18ל־

 ,2 בן נוצרי נידון לישראל מהלבנון
(למרחב) חיפה. תושב

 תל־אביב סגלוביץ, א.ב.
חורבן. דבית תינוקות

★ ★ ★
 יוון כי אמש הכריז יוון ממשלת ראש
 השקפותיו עם מוחלטת הזדהות מזדהה

ב הדוגלת ״אגוזים״ תנועת מנהיג של
(הבוקר) יון• עם קפריסין איחוד

 חיפה זמני, עמירם
פיסטו ואהבת מופרז אגואיזם מתון

קים,
★ ★ ★

 ישראל שעון לפי חצות אחר 1 בשעה
 בבית הידועים המקומות חלוקת היתד,

ה השמאל :כדלקמן הצרפתי הנבחרים
 — המתון היין מקומות! 21 — מתון

(הארץ) .23
 מטלון קרית גץ, מרים

ה ; מקומות 15 — הנלהב הוויסקי
מקומות. 0 — החמוץ גזוז

¥ ¥ ¥
 ושפעת אשתו מחכה איך ראה הוא
(מעריב) ילדיו.

 תל־אביב ז., שמעון
 ושחפת הסבתא : בתור עומדים עוד

השכנים.

 לשמירת מפורטות הוראות :התוכן עובדים.
: ההוראות העסקן. בריאות

ישיבות־לילה. ביטול •
 שעה עד רק תימשך ישיבה שכל •הוראה

בערב. 10:30
 ומנוחה צהריים הפסקת על שמירה •

היום. באמצע
 בכל השנתי החופש של מלא ניצול •
שנה.
 הארץ בכל מיותרת התרוצצות ביטול •

יום. באותו לישיבות
רפו לבדיקות להופיע החברים חיוב •

איות.
אפסית. :ההוראות לקיום התקווה

מזון
! •ותר תשלם אל

ב חביבה בהמה ומתמיד מאז היה הגמל
 כ־״גמל, עליו חלוציים לשירים פרט ישראל.

 ואסוציאציות בזיפזיף״, / לי אתה חבר / גמלי
 שמיים רקע על ודקלים זהובים חולות על

התב אחרות. תכונות גם בו גילו כחולים,
להיא יכולה הדבשתית המדבר ספינת כי רר
ש מבלי המקומית האוכלוסיה על־ידי כל

בקר, בשר אוכל אינו שהוא איש יחשוד
 עלה הפסח, לקראת האחרונים, בשבועות

 בשוק במועט, המסתפקת הבהמה של מחירה
 מ״ עלה ק״ג 250כ־ השוקל הגמל הבשר.

 לבאר־ מגיעים שבוע מדי ל״י. 600ל־ 300
 עם ונותנים נושאים הארץ, מכל קצבים שבע

 הגמלים את מעמיסים המתמקחים, הבדואים
 כשרה שחיטה אותם שוחטים משאיות, על

בסבי שחורים מטבחיים בבתי וכדין כדת
וחיפה. רמת־גן בות

 ריבוי :המחירים להעלאת נוספת סיבה
ה את מאלץ אינו הגשמים בתקופת המרעה
מפט הם אותם גמליהם, את למכור בדואים

הוצאות. ללא מים

שפט מ
המועצה ראש כבוד

מג המושבה של המקומית המועצה ראש
 בני על־ידי מוכר ),50( זמיר צבי דיאל,

 הוא בדעתו. ומיושב רציני כאדם מושבתו
 הארץ את שבנו מאלה טיפוסי, מפאי״ניק

כבישים. בסלילת זיעה ושפכו בטוריה
אי המרופט וכובעו המרושל לבושו אולי

 ראש־מוע־ של תואר ביותר הולמים נם
 הבעה לו משווים הם כן פי על אף צה,
גשמיים. ולענינים לקטנות הבז אדם של

המוש בני השתוממו זו, מסיבה דוקא
 את כשראו החנוכה, חג מימי אחד בצהרי בה

ב אשר, עם מתקוטט הנכבד מועצתם ראש
 ירקה האשד, המושבה. של הראשי רחוב
מל נרתעה לא בפרצופו, המועצה לראש
 את ביותר הולמים שאינם בכינויים כנותו

 בצלחת, רגלו טמן לא מצדו הוא תוארו.
 תשובתה הגונה. בבעיטה כגמולה לה השיב

דומה. היתד, כך על
במג המקומית המועצה ראש של כבודו

 לתבוע היסס לא זמיר צבי הפקר. אינו דיאל
לדין. המעליבה האשד, את

 חנה המועצה, ראש של בתו עמדה השבוע,
על על ספרד, המשפט, בבית )13( זמיר
 בבון צפורה הנאשמת שהעליבה נוסף בון
לע רצתה ״אמא :היא ספרה אביה. את

 פובדות אמהות שוק לעובדות נשף שות
 ד עגבניות להביא לצרכניה אותי ושלחה

 הזאת האשה אז לצרכניה, באתי סרדינים.
 להיות לומדת את : וצעקה עלי התנפלה
 לאמא אקצץ אני שלך, מהחורים משוגעת

 אותר, שיובילו והרגליים, את הידיים שלך
באלונקה.״

ט ר טן. פ הכחי לא )38( בבון צפורה ק
 להסביר ביקשה רק היא האשמה, את שה

גב הרבה כך כל ״ישנם זאת. עשתה למה
 אתו,״ דוקא התחלתי למה במגדיאל. רים

 ופועלת כחלוצה שנראתה צפורה, הסבירה
סו בסרטים מתוארת שהיא כפי טיפוסית
 היה בטוריה עבד שזמיר זמן ״כל בייטים.

 אי המועצה ראש שנעשה מיום אבל שקט.
רו שהוא לי ספרו אותו. לסבול אפשר

אחרי.״ דף
 כי במשטרה, צפורה סיפרה לכן קודם

 עומד הוא לה. מניח אינו המועצה ראש
 לישון. לה ומפריע לחלונה מתחת בלילות
מד־ הוא בלילה ביתו ליד עוברת כשהיא

י )8 בעמוד (המשך

 חדק מקוטעות, צפירות בארץ. האזעקה צופרי שוב נשמעו השבוע
 האויב מטוסי בי חיפה לתושבי בישרו הארצית, האזעקה מרשת
 נפסקה, העבודה ולהרוס. להצית להרוג, במטרה העיר, בשמי הופיעו

 העיר שד שונים באזורים למקלטים. רצו אנשים נעצרו, המכוניות
 צופרי לעזרה, חשו הג״א אנשי פצצות. התפוצצו דליקות, פרצו

 (הגנה ההג״א תימרץ זה היה יללו. ומכוניות־כיכוי אמבולנסים
 מאחורי אודם העצמאות. מלחמת תום מאז שנערך הראשון אזרחית)
 אוים הפצצות שד הממשית האפשרות הזדקרה לי״ ב״נדמה המשחק

- לעשות עליך מה לך להסביר נועדו אלה עמודים אכזריותה. במלוא

 שנערכה כפי מלחמה, תפרוץ אם ישראל בערי לקרות שעלול מה של כללית חזרה
למקלטים. להיכנס הרחוב, את לפנות הוא: ראשון כלל אזעקה, של בסקרה בחיפה. השבוע

נח״א מצבא*ןוו ״!שרוח החק־מ 4ילמ1ה ״ס־8 מצדם, בוד1

-זד?5י־*׳גי •/יייזק •<י!

ם ע פ ת ה מ ד קו  יום ז2 שהופיע ,557 הזד, העולם גליון מתון שנלקח עמוד זהו : ה
 בתל־אביב, המרכזית התחנה הפצצת לאחר שצולמו התמונות, המזינה. קום הכרזת לאחר

הפצצה. ספני מחוסנת ביותר ״אזרחית״ גם מטרה, שום אין מודרנית, במלחמה כי מבהירות


