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ה את אילצו פרסטיג׳ד, חישובי דעתו! על
הקואליציה• פירוק על להודיע דתיים
המקו הממושך, במשא־ומתן כי קיוו הם

 יצליחו קואליציוני, משבר כל אחרי בל
 חשבה מפא״י אך העיר. להנהלת לחזור
ב 1החלשה החוליה את חיפשה היא אחרת.
רח קושי: ללא אותה מצאה הדתית, חזית
כלנתאר. מים

יל לשלושה ואב ירושלים יליד כלנתאר,
ב הבוכארית העדה נכבדי על נמנה דים,
 סוחר־שטיחיב שהפך מדפיס כלנתאר׳ ארץ.
 מפא״י כאוהד ידוע היה מנכסיו, מעט וירד

מושבע.
 את למשוך הפועל־ז־,מזרחי ביקש כאשר

 פנה האחרונות, בבחירות הבוכארים קולות
במ תשלום תמורת הנכונה• לכתובת ישר
 אי־ בתוספת ל׳׳י, 5000מ־ למעלה שלי זומן
כי את כלנתאר רחמים הפך הבטחות, אלו
 לכיפת הרקומה הצבעונית הבוכארית פתו

הפועל־ד,מזרחי. של מועמד
 שוב השבוע לשולחן. מתחת ידיים

 גרשון ניגש כאשר כיפתו. את כלנתאר הפך
בהצ נגדו, שהורמו הידיים למניית אגרון
 כלנתאר של ידיו נשארו ,אי־ד,אימון בעת

ש שנייה, בהצבעה לשולחן. מתחת עמוק
 מדוע: גם נתברר מכן, לאחר מיד נערכה
 מיעוט בין הכריע שקולו כלנתאר, רחמים
 העירייה, של החדשה בהנהלה נכלל לרוב.
ההת ממפא״י. הוותיקים ידידיו חסות תחת
 י וקריאות חבריו־לשעבר של החריפה קפה

רושם. כל עליו עשו לא ״בוגד!״
 של וד,קנוניות התככים רוויי ימיה בדברי

שהנ סטירת־הלחי תירשם ירושלים׳ עירית
הבו של לחייהם על כלנתאר רחמים חית
אדומות. באותיות שלו, המפלגתיים סים

ארגונים
אד ת־גן סח׳ מ מד

 נצחון צעיר גבר השבוע חגג ברמת־גן,
 כתיבה שולחן ליד ישב אלגור, רפאל גדול:
 תקתקה ממולו חדש. בטלפון מצויד קטן,

האחרונה הכרזתו נוסח את הצעירה מזכירתו
 בישראל, לבישול גאז צרכני ארגון של

הכללי. מזכירו הוא שאלגור
 הראשונה הגיזרה אלגור: הודיע בהכרזה,

 נפרצה. הארגון אויבי של הקרב במערך
 ר,גאז אוצר כל בעלת של־בוטאגאז, חברת

 ד,גאז, חברות בין והגדולה המדינה של
 שירותיה. במחירי ניכרת הורדה על הודיעה

 שתי בעל המיתקן׳ מחיר את הורידה היא
ב ל״י 200מ־ האחד, הגאז ומיכל הלהבות
ל׳׳י. 164ל־ קירוב,

 אלגור, רפאל הארגון. של לידתו
 ובעל שלו, הביקור כרטיס לפי מסחרי יועץ

ה כמרכזו שימש ■בכלכלה, גבוהה השכלה
 אשר עד רמת־גן, סוחרי ארגון של מנהלי
 מטעמים להטרידו, הבישול גאז בעית החלה

 פשוט מיתקן־גאז בקנותו ביותר. אישיים
 הנתבע המחיר כי לאלגור היה נדמה לביתו,

ל נפנה הוא ביותר. מופרז היה ממנו
 בין ההפרש כי החליט המחירים, בדיקת

 ליותר הגיע ד,גאז חברות לחישובי חישוביו
טובות. ישראליות לירות 50מ־

 הענק בחברות במלחמה כי ידע אלגור
 זאת! בכל כמעט. אפסיים סיכוייו יהיו
 עורכי- ציבור, אנשי של יוזמת ועדה כינס
 צרכני ארגון את יסד כלכלה׳ ואנשי דין

בישראל. הגאז

ה רחבי בכל שהופיעו כרוזים, בעזרת
 להגן נכונותו על החדש הארגון הודיע ארץ׳

ל המגיע הגאז, צרכני ציבור ענייני על
 מבין מפתיעה. היתה ההענות איש. אלף ספ

נרש משלהם, מיתקן־גאז לרכישת השואפים
 בעלי מספר ואילו אזרחים 6000מ־ יותר מו

 עלה זכויותיהם, על להגן שביקשו המיתקנים,
אחת. רבבה על

 החדש היצור על. הביטו לא הגאז תברות
 המתאימים הפקידים את גייסו הם יפה, בעין

 הכרזה, פורסמה והתעשיה; המסחר במשרד
 דלק, לעניני הממשלה יועץ בידי חתומה

לעו יזכה לא החדש הארגון כי שהודיעה
 באחד אלגור טען משלו. גאז לקבל לם

מ גאז עודפי קיימים ״בישראל מתזכיריו:
עש על העולה בשיעור בחיפה הזיקוק בתי
 צרכי- לספק דיה זו כמות טונה. אלפים רת
משפחות.״ אלף .מאה של הן

ט ל ש ף. ה ס  של המחירים הורדת הנו
ה־ תאוות את סיפקה לא שדבוטאגאז חברת

בלנתארי חכר־מועצה
חגיגית סטירת־לחי

ב חדש שלט תלה הוא אלגור. של קרב
 בישראל. מסים משלמי ארגון משרדו: פתח
 חשובה אך יותר׳ קשה מלחמה תהיה ״זו

השלט. על בהצביעו הכריז, יותר,״

ה של עיניו נגד שעמדה החיה הדוגמה
וה הנמוכה הקומה בעל הרמת־גני, . גבר

משלמי־המסים מרד מארגן הגרמני: מבטא

 ענו בוכארית, בתלבושת בסוכר, יושב *
בניו. שלושת

תזכיר
תחת( - משתולל כהן חיים

 )]963( הזה העולם פרסם זו כותרת י
 1 לצי־ חמורה אזהרה שנה חצי :לפני
 היועץ' של כוונת!• על ולעתונות 'בור

 לחתור ישראל ממשלת של המשפטי
 את ולצמצם העתונזת חופש (תחת

אז הישראלי. המשפט של ,אי־תלותו
ה בכתבתו כלולה היתד, דומה הרה

 לפני עוד הזה העולם של גדולה '
 כהן בחיים בחר כאשר שנים, /שלוש
השנה. 'כאיש

מלא בפה הארץ הצטרף השבוע
חיים . ״מר קבע כאשר זו לעמדה

החופשיים, לחיים סכנה הוא כהן

היה לו . .אותם מכירים שאנו כפי

עצמו את מכתים היה פרטי אדם

רע־ של בכתם במאוחר א במוקדם

היה והכתם ם, טוטאליטריי יונות

החיים ממעגלי במהרה אותו מוציא
המכובדים.״ הפוליטיים

פנחס השר יצא ומיים כעבור
היועץ על נמרצת בהגנה עצמו רוזן

למע־ עצמו על קיבל שלו, המשפטי
הטו־ למזימותיו האחריות את שה

ולתכנית כהן ים ח של טאליטריות
העתונות. חיסול

★ ★ *
לפנילמוסקבה•. טיול שלושה '
 כי )973( הזה העולם גילת חדשים

 הפגנתי באופן תזמין י ברית־ו־,מועצות'
 האנטי־ אגודת־ישראל של משלחת
 בראשות במוסקבה, לבקר ציונית
 1 גודמן, הארי האנטי־ציוני המנהיג

 1 ציונית! משלחת כל שם שתבקר לפני
 היהודי הקונגרס מטעם משלחת או

העולמי.
ל־ רשמיו! ־גודמן החנון השבוע

ן בימים לשם שיצא הודיע מוסקבה, \

הקונ־ן מטעם משלחת שוס הקרובים. ן ,

 הוזמנה, לא העולמי יהודיה גרס ,
יועדיין.■
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