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השטרלינגים יתרות את כקרוב תשחרר בריטניה @
 יהיה ?תעלת־סואץ. הלאמת על ההכרזה לאחר מיד בלונדון שהוקפאו המצריים

 כלכלית, מבחינה והן מדינית מבחינה הן מהפכנית, משמעות בעל צעד זה
ערב. למדינות בריטניה של והולכת המתהדקת התקרבותה את יסמל והוא

להתפורר עתיד ובעזה כסיני האו״ם של החירום כוח ©
 דרישת של טבעית תוצאה תה״ה זאת התפוררות הקרוב. בזמן מאליו
 לארצותיהם, חייליהן את להחזיר זה, לכוח צבאיות יחידות השאילו אשר המדינות

 של הסופי חיסולו לאחר באיזור. ממשי תפקיד שוס להם נשאר שלא מאחר
המזכיר למצריים. ישראל בין החיץ בעיית שאת ביתר תתעורר החירום, כוח

 משלויפי מספר הגדלת את לתבוע יחזיר האמרשילד דאג האו״ם של הכללי

 גדר־יהתיל בעיית תוקף, וביתר מחדש, תעלה כן ניצנה. אי׳דור זפי^די האו-ם

עזה. רצועת בגבול

של מחיסולו כתוצאה דווקא צפוי הדרום כגבול שקט ©
ח2 ם ו רו חי ם. טלי ה ״ או  על זה כוח. טחניית אל־נאצר, עבד גמאל ה

דיכ בו שיהיה דבר יעשה לא בעיניו, לצניניס תמיד היתה מצריים אדמת

 להקשות מעוניין אל־נאצר עבד יהיה לא וכן הסופית, התפרקותו את לעכב

האמרשילד. של האישית הפרסטיג׳ה תלוייה בו בעניין

 הגדול האמריקאי המענק ת בעיקב המזרחי, בגבול גם צפוי שקט ©
 בתנאי השאר, בין והכרוך, לירדן הצפוי

 התקרית ישראל. בגבול השקט שמירת של
 משמר־ איש נהרג בה השבוע, שאירעה

 כמקרה ירדן על־ידי הוסברה הגבול,
הפרעת של מתיכנון כחלק ולא מצער

השלווה.

במדינה
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)6 מעמוד (המשך
 הישראלי המשק על החולש העצים, תדרותי
 נותן־עבודה מכל עובדים יותר ומעסיק

בממשלה. שוכנת הקודש רוח ואילו פרטי׳
 הד,ת־ משלוש אחת לכל יש המזל לרוע

ב הסותרים אינטרסים מפא״י של גלמויות
 זה ניגוד האחרות. שתי עניני את החלט
השכר: בשאלת לשיאו מגיע
 מעוניינת המקצועי באיגוד מפא״י ס

 לא שהפועלים כדי ביותר, הגבוה בשכר
למק״י. או למפ״ם יברחו
 ההסתדרותי הטרסט בהנהלת מפא״י •

 נותן־ ככל ביותר, הנמוך בשכר מעוניינת
אחר. עבודה

 בשכר מעוניינת בממשלה מפא״י •
ה וכלכלת יעלה לא שהאינדכס כדי נמוך,
מאוזנת. תישאר והממשלה מדינה

 לידי אלה ניגודים באו אתא בשביתת
 אלמוגי יוסף עמד אחד מצד חריף. גילוי

 שכוחם אנשים — חושי המלך אנשי וכל
 של המקצועי באיגוד שליטתם על מבוסס
 המייצגים מפא״י, שרי עמדו /עומתם חיפה.

לבון, ופנחס בממשלה, מפא״י שליטי את

 להעביר תרבה לא ישראל @
 כתעלת זר דגל נושאות אניות
 התקדים הצלחת למרות סואץ,

 זר, תקדים טופט". ״בירגיטה של
 הנחה חתוך חשרד־החוץ, בתמיכת זכה

 בשלום לעבור לאנייה תניח לא שמצרייס
 נוסף נשק לישראל כך על־ידי ותספק

 השיט חופש בעד המדינית למערכתה
 ובמפרץ בתעלה ישראליות לאניות

 החרדות נוספות, מדינות ולגיוס אילת
 בה. התומכים מחנה אל השיט, לחופש
 ומצריים התבדתה, זו שהנחה מאחר

 ללא טופט הבירגיטה מעבר את התירה
טע כי ישראל עתה חוששת קשיים,

 תזכינה לא השיט חופש בעניין נותיה

 סחורה תשאנה רבות אניות אם להד,

 גס ולו סואץ, תעלת דרך לישראל

זר. דגל תחת

עו במשרד־החוץ הטיהור •
ביותר. הקרוב ביצועו לפני מד
 את מאיד גולדה תחדיר הקיץ סוף עד
 מוקדם נמנע ביצועם אשר השינויים כל

המ והמערכה סיני מבצע .בגלל יותר
וולטר הכללי המנהל בעיקבותיו. דינית

צירים מספר יתמנו וכן יוחלף, איתן
מול אלמוגי יד

פקוחה, עינו — הגדול האח  שרידי של במקומם חדשים, ושגרירים
בתפקידיהם. נשארו שעדיין שרת אנשי
 ןן של הבחירות מטה בריכוז הקיץ עוד יתחיל שרת משה •

1' ליד שנתיים. כעוד הרביעית לכנסת הבחירות לקראת מפא״י,
 מטה־ עתה לעת שייקרא כפי להסברה״, ״מרכז זאת למטרה יוקם מפא״י מרכז

 תעמולה חומר של הוצאה־לאור והרצאות, אסיפות באירגון שיעסוק הבהירות,
זה. להסברה״ ״מרכז כראש יתמנה שרת אחדים. הסברה ומיבצעי

מפלגה נגד הרדיפות צרורות. לצרות להיכון מק״י חברי על •
של אישית להחלטה בהתאם התוקף, בכל הקרוב בעתיד תחודשנה וחבריה זאת

המפלגה של הוצאתה על הדיונים יחודשו בן־גוריון. דויד הממשלה ראש

את להרחיק ההצעות מחדש יועלו וכן העובדים, של הכללית מההסתדרות
לחוק. מחוץ המפלגה את לוחוציא אולי ואפילו מהכנסת נציגיה

יש הקרובות בשבתות בירושלים. השבת מלחמת תתחדש •
 זאת תהיה בים. לרחצה הנסיעות נגד דתיים חוגים של להתפרעויות לצפות
מביצוע מפא״י של מהתחמקותה רצונם אי־שביעת את להביע הדתיים של דרכם

המשאיות כי קבעה ואשר זה לעניין שנבחרה המיוחדת הוועדה של המלצותיה

העיר. ברחובות תעבורנה לא מתרחצים המובילות

עשויים בתים ומספרי רחובות שמות של זרחניים שלטים •
עתה. נידונה בעירייה הקרוב. בזמן תל־אביב ברחובות ההתמצאות על להקל

לנסיון. רחובות בכמה ,בלילה מאליהם המאירים כאלה, שלטים לקבוע תוכנית

 ״וועד יהיה המזרחי הגוש במדינות מהפכני חידוש ©
 בישראל, הקיים לוועד במקביל בפולין, שיקום ישראל־פולין" לידידות

קוימים כיום כי אס המדינות. שתי בין היחסים הידוק של נוסף צעד זה יהיה

 באחת אף הרי המזרחי,• .הגוש מדינות כל עם לידידות ואגודות וועדים בישראל
מקביל. ידידות וועד שעה לפי קיים לא מהן

עם הציוניס-הכלליים. במנגנון גם ייערף יסודי טיהור •
 למנהיגות שנאמנותם האנשים כל יסדלקו ספיר־סרלין, של החדש השלטון כניסת

תמיר. הכללי, המזכיר לטיהור: המועמדים בין בספק. מוטלת החדשה
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״אתא" פועלי
הקטן האח לגבי הדין והוא

ההסתדרות. צמרת את המייצג
האינ ניגודי אולם האנטי־חושיסט.

 עמדה אלמלא לשיאם, מגיעים היו לא טרסים
יותר. חמורה אישית, התנגשות מאחוריהם

דיק הוא בחיפה אלמוגי־חושי שלטון
 התעמולה אמצעי בכל הנעזרת קטנה, טטורה

 דיקטטורה המודרנית. הרודנות של והכפיה
 להתנגש צריכה בהכרח היתה כזאת קטנה
 של הדיקטטוריות בשאיפות הימים באחד
ה בן־גוריון. לדויד מסביב המתרכז החוג
 עם מירושלים הגדול האח התנגש שבוע

 מחזה היתה התוצאה מחיפה. הקטן האח
קומי.

ב ראה, בכלכלה, מתעניין שאינו ביג׳י,
 סוף־ להוריד ברוכה הזדמנות אתא שביתת

 שנים, שלוש לפני לאלמוגי. הראש את סוף
 העולם של הגדולה מערכת־הגילויים בימי
 ל־ כוחותיו כל את לגייס ביג׳י נאלץ הזה,
 הטוב שמה על לשמור כדי החושיזם, הגנת

 השעה לדעתו, הגיעה, עתה מפא״י. של
לשברו.

 השיג אתא, מנהל מולר, להנס פנה הוא
 אחר־כך שלו. אישית לבוררות הסכמתו את

 בוררות לכפות כדי מפא״י מרכז את הפעיל:
הת תחילה, כשסירבו השובתים. על גם זו

 חזר בשצף־קצף, וחושי אלמוגי את קיף
ש ההאשמות כל על במילה מילה כמעט

 את תיאר הזה, בהעולס בשעתו פורסמו
וקלגס. כאיש־אגרוף אלמוגי

 אלמוגי. נכנע עין למראית קטן. מוקש
 לאסי־ השביתה״ ״פעילי 500 את כינס הוא
 ניתן, לא אליה בחיפה, ביתנו באולם סגורה פה

 כמעט הנרגשים, הפועלים להיכנס. לעתונאים
שעמדו העתונאים, לדבר. לאלמוגי נתנו לא
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מילה. כל רשמו ממול, במרפסת
 אתא פועלי ועד מזכיר נטל המכריע ברגע

 האולם לעבר צעק לידיו, המיקרופון את
 בן־ הסוד. את אגלה אני ״חברים, הרועש:

 פיטורי־ייעול!״ יהיו שלא לנו הבטיח גוריון
 בפני חוזרת הצגה נערכה היום למחרת

 של הבלתי־גמור באולם אתא מפועלי 1100
 שלא אנשי־אגרוף, עשרות בכפר־אתא. הפועל

הפו הסדר. על שמרו באתא, מעולם עבדו
 אלמוגי דברי קבוצות־קבוצות. עמדו עלים

 מחיאות־כפיים על־ידי פעמים עשרות הופסקו
 לסי קולו, את שהרים פעם בכל סוערות

האישיות. פולחן של הכללים מיטב
ה של בשבחו אלמוגי הפליג למראית־עין

 ״גדולתו לפגי־כן. יום שהשמיצו הגדול, אח
 נוספת,״ להוכחה זקוקה אינה בן־גוריון של

 ״בן־גוריון מתנופפת, תנועת־זרוע תוך צעק
ב והידידותית החברית בצורה אתנו דיבר

. . ר. ת ו  לבן־גוריון׳.״ נכנע מולר י
 י אל־ סיפר לגמרי. אחר היה העוקץ אולם

 בן־גוריון אגב: דרך כאילו בתמימות, מוגי
 שדרישות דעתו את פרטית בשיחה הביע

צודקות. הפועלים
 האח של לרגליו מתחת מוקש זה היה
 כבר בן־גוריון כי שנודע ברגע כי הגדול.
 הצד נגד אחד, צד למען למעשה החליט
 מולר לבוררות. מתחת הבסיס נשמט השני,
 לבוררות־הכפיה, הסכמתו את מייד ביטל
במהירות. נסוג ביג׳י

 ״חוסר־ על רתח דבר האחים. מלחמת
 בתל- מפא״י חוגי אלמוגי, של האחריות״

 אולם להתפטר. אלמוגי שעל רמזו אביב
בסי לכך. נכונות כל גילה לא הקטן האח
מוחלט. כמנצח יצא הראשון בוב

מטב מסוגלים, אינם גדולים אחים אולם
 קטנים. אחים מצד ביחוד מפלות, לסבול עם,

 לשבוע השביתה כשנכנסה השבוע, בסוף
 מקומו את מולר־אלמוגי הסיכסוך פינה ׳12ה־

בן־גוריון־אלמוגי. למלחמת

רפואה
■ק׳־־מציאות נוזל
אל־ ראומה הכריזה חשובה,״ הודעה ״הרי

 שי בשבוע ד׳ ביום קזל־ישראל קריינית דר,
 החדשות מהדורת של מאזיניה אלפי עבר.

 ״כל קשבת. אוזן היטו בערב 7 שעה של
 לתרום המוכן ,0.״״ דם סוג בעל אדם

 להתקשר מתבקש אשה, חיי להצלת מדמו
 ביקור־ בית־החולים או בנק־הדם, עם מיד

בירושלים.״ חולים
 ביתי של הבידוד בחדר שכבה שעה אותה
לאר אם ,40 בת אשד, ביקור־חילים החולים

ו החיים בין מפרפרת כשהיא ילדים, בעה
 טיפוס ממחלת סבלה רובין מינה המוות.
 חמורים ושטפי־דם דם הרעלת מלווה קשה,

 למצב שהגיעו בלבד מעטים חולים במעיים.
להבריא. הצליחו זה

 בעלה, נדיר. רפואי מקרה היתד, מינה
 מקצועו, לפי מורה דתי, אדם רובין, שמואל

 לרחמי וציפה בית־החולים במסדרון התרוצץ
 אשתו, את להציל יכול היה נס רק שמיים.

0״הדם. קבוצת .150 מתוך אחד 8, 
 היא רובין, מינה מזלה לרוע השתייכה אליה

 להימצא עשוי איש 150 בין ביותר. נדירה
 ארבעת הזה. הדם נוזל שבעורקיו אחד אדם

האו ידי על מסומנים הנפוצים סוני־הדם
 סוג מכולם .0 ^,18 ,8 הלטיניות תיות

מש החולה אם אך פחות. המצוי הוא 0
0״. המשנה לקבוצת תייך  בהרבה קטנים ,8

 דם עירוי לו. שיתאים דם למצוא הסיכויים
 מתאים הנזקק של שדמו במקרה רק אפשרי

 הדם עירוי עלול אחרת התורם, של לדמו
במוות. להסתיים
 ששודרה לקריאה ההיענות דם. שפןן

קרי ומידית. רחבה היתד, האתר גלי מעל
 מכל הגיעו מתנדבים של טלפוניות אות

מ דייג התנדבו השאר בין הארץ. חלקי
 תל־אביבי סבל וזייצמן, מחנון חוקר אילת,

בק ערימת בגליל. מושב־עולים של ומדריך
 הצורך לשעת הנאגרים הקפואים, הדם בוקי
 שפע אך וגדלה. הלכה בנק־הדם, סניפי בכל

 שהלכה למינה, במאומה עזר לא זה דם
שתרו ישיבה בחורי לרגע. מרגע והחווירה

 בצוותא, לשלומה התפללו נתקבלה לא מתם
לי את הפסיקו במאה־שערים וילדי־החדר

 להבראתה, תהילים ואמרו מודיהם
הנה פנתה אליהם הרפואה מוסדות רוב

תשו השיבו עזרה, בבקשת ,בית־ר,חולים לת
 זה.״ מסוג דם לנו אין ״לצערנו אחידה: בה

 מבית־ד,חולים שהובהלו הדם מנות שתי
 של בגופה מיד נבלעו בירושלים, הדסה
דם. לאבד שהמשיכה רובין, מינה

 לבסוף באה הישועה השמיטה. מבט
 לשמע רבינוביץ׳. בשם קשיש של מוורידיו
אחוזה משכונת רגליו את כיתת הקריאה

1033 הזה העולם


