
במדינה עמודות) הזבויות (כלתצפית

ל $ בעתיד כגבולות, ישראלית יזומה פעולה לפל תצפה א
 ישראל על כי הריעה הממשלה מצמרת בחלק מתגבשת השאר, בין הקרוב.

הערבית. הלאומנות מאש המערב ערמוני את מלהוציא רוללח

 מדעי־ הסכם חתימת :כישראל צפויה אטומית התפתחות ©
 צויידה אשר זו, ררום־אמריקאית ארץ וארגנטינה. ישראל כין תרכותי

 הגיעה משוכללים, אטומיים במיתקני־מחקר פירון חואן המורח נשיאה על־ירי
חילופי ייערכו ההסכם, במסגרת האחרונות. בשנים זה בשטח גבוהים להישגים

ואנשי־מדע. מקצועית פורמציהאינ

לרכז החליטה ששרת־החוץ לאחר יוחל(!. כראנגון ישראל ציר •
בשליחויות שפוזרו שבשירות־החוץ, המרחב לענייני המומחים כל את בירושלים

גרמניה יליד שמעוני, הביתה. המוחזרים בין שמעוני יהיה שונות, דיפלומטיות
 בענייני לירען נחשב היהודית, הסוכנות של הערבית ׳המחלקה מעוברי שהיה
 הציר הכהן, לדויד הוצעה המשרה מקומו. ממלא על ׳עדיין הוחלט לא ערב.

אותה. שדחה בראנגון, הקורם

ברית־ עם הקשרים להידוק מאמציה את תחדש ישראל ס
 נשארה כזה להידוק ׳האפשרות ברבר ישראלית שפניה למרות המועצות.

 כן על ותעמוד גבוה, בדרג הפניה את ישראל תחוש ממוסקבה, מענה ללא
 היחסים. להידוק מסכימים הסובייטים היו תנאים באילו ברורות לה שייאמר

 ה־ המתוח המצב יימשך אם גם אולם
 מן זה אין הארצות, שתי בין רכחי

ישראליים כלכליים שרים כי הנמנע
בברית־המועצות. ביקורי־גישוש יערכו

 שעה: לפי כזו, לנסיעה המועמדים
ללא- ושר נמיר מרדכי העבודה שר
נפתלי. פרץ תיק

 ממשלתי משכר מתקרב 6
של נסיונותיה רקע על ממושך,

ה־ שותפי בין לסכסך אחדות־העבודה

לדתיים. מפא״י וויתורי בדבר קואליציה

 לאחדות־ סיוע ממתן תימנע מפ״ם
 בין המשבר שורר עוד כל העבודה,

 ושר־התח־ בן־טוב מרדכי שר־הפיתוח
 אילת. נמל בענין כרמל משה בורה

את תנטוש לא זאת, לעומת נופא״י

 אחת בחזית תתיצב הדתיים, שותפיה
אחדות־יהעבודה. מול אתם
לפיחות הסיכויים גוברים <
 לייצו־ נתנו שכבר עוזרי הל״י. ערף
ו לדולאר גרוש 265 של שער אניס

 הרי הייבוא, על יותר גבוה מכם הטילו
 מהפכה יחולל לא זה רשמי פיחות
הפרדסנים, העיקריים: הנהנים גדולה.

לתוצרתם. יותר גדולה תמורה שיקבלו

מסחורות־ שנהניג' מי כל המובלים:
 אחרי ייקבע המדוייק המועד ייבוא.

 ערך פיחות יחול ומתי אם שיתברר
 המארק של ערכו העלאת או הלי״ש,
הגרמני.

יי אם רכוש, למס היכון •
הצי ססקני השיכון.- מלווה כשל

תון למילווה נרתמג האזרחי בור  שהציבור הרכוש, מס את למנוע תקווה מ
זירה לו שיש מי כל יוטל: אס המס, את ישלמו ראשון. ממנז ייפגע האזרחי

]-------------------------------------- ומעלה. וחצי, חדרים שני של

מזכירה, של התפטרותו את סופית תאשר הממשלה •
ב א ף. ז ר  ראש משרד של הכללי המנהל קולק, וטדי חדש, מזכיר יתמנה לא ש

בישי, של לקבוצת־החצר נוסף נצחון זה יהיה ,זה תפקיד גס ימלא ׳הממשלה

פוקח־עיניים דו״דו הקרובים כימים יפ,רפפ המדינה מבקר ס
 מראשית המיפעל תולדות את יסקור אשר ח^ו״ח, ים־המלח. מיפעל על

 מאז במפעל, שנתגלו החמורים הליקויים על ,י בפרוטרוט ויעמוד הקמתו,
המקיפה. בחקירתו הזה העולם מסקנות את יאשר הדו״ח הממשלה. לידי עבר

 של המוחלט כשלונו אחרי מחדש. תאורגן מפא״יו מזכירות 0
 המחוזות, עסקני ועל המרכז מנגנון על להשתלט יוספינול, גיורא הכללי, המזכיר
דגש עתה יושם המרכז, ברצון הכי בלאו׳ מונחשבים אינם שהמחוזות ומאחר

 הסניפים. על המרכז השפעת וחיזוק המפלגתית המשמעת, הגברת טל
מתפקידו. יוספטל יסתלק לתיקפם, החדנזיס הסדרים היכנס

שעם יתכן

חיפה. פועלי מועצת במזכיר לכהן •יוסיף לא אלמיגי יוסף •
 שהתמרד באר־שבע, פועלי מועצת מזכיר ב>־ישראל, גדעון של הרתקתו אחרי

 לאלמוני. ביחס גם ההכרעה נפלה לקריית־גת, ווצועבר מפא־׳י מרכז של במרותו
בחוץ־לארץ. חשוב לתפקיד שביתת־אתא1 יוזם -צא הקרוב דבעתי

מועדוני־הפאר את כחזרה תמכור מפא״י כי יתכן #
 זו, פעולה על שנמתחה הקטלנית הביקורת אחרי כתל״אכיב. שרכשה

ברכישת צידד בה המפלגה, של המרעדונים לוועדת חרייפה באיגרת ביג׳י פנה
היכלי־פ^ור. לא אד מועדונים,

העם
ת מדינת מי טו א
רו האטום של אימתו היתד, לא מעולם

הסוביי החודש. כמו האנושות על בצת
 המונחה הקליע את השלימו כי הודיעו טים

 — ליבשת מיבשת לעבור המסוגל הראשון
הגנה, בפניו שאין נורא נשק

 ~בשלב עדיין קיים אינו אמנם זה נשק
 שוב אולם המיידית. .הפעלתו את המאפשר

 שנים שלוש תוך כי ספק שום נשאר לא
האמצ העולמיים הגושים שני בידי יהיו
 מדינות על (או זד, על זה להמטיר עים

ב החלל מן שירדו פצצות־מימן, קטנות)
 יוכל לא כלי־הגנה ששום כזאת מהירות

בדרך. להשמידם
 של אנשי־המדע בישראל התכנסו השבוע

 האטום: של אחר צד על לדבר כדי העולם
 ש־ש הזעיר, בגרעין הטמון הפורה הכוח

העו ברמת־המחיה מהפכה לחולל כדי בו
 אשר לארצות ׳ עצומה דחיפה לתת למית,

ישראל. כמו — פחם או נפט להן אין

וספיר פרליןד״ר
ס. או. ם.

 ב־ עצמם, את ראו כבר ישראל אזרחי
בראשונד, אטומית מדינה כבני גאוותם,

 ישנים חלומות בלבם להחיות החלו מעלה,
 היתד, זו תקווה איינשטיינים. של מדינה על

 מוצק בסיס היה אולם במקצת. מוגזמת
 — יותר ובטוחה יותר צנועה למציאות
ש צעירים, מדענים של דור גדל בישראל

ל כוח־האטום את לנצל היום בבוא יוכלו
המרחב. לטובת ואולי המדינה, טובת
 תחדור בו היום יבוא בוא כי ספק אין

 .שני כאשר — למרחב גם האטומית הפצצה
 גרוריהם צבאות את לזיין יתחילו הצדדים

 קטנים. אטומיים בפגזים במרחב וידידיהם
 אטום־השלום את לבסס תוכל ישראל אם

 בידיה יהיה זה, מר יום שיגיע לפני שלה
 יותר פורה תחליף המרחב לעמי להציע

מרחבית. אטומית למלחמה

מפלגות
ע ק ב שון ה א הר
 על שוק שמוגדר, ברנשטיין־רוקח, קבוצת

 ,ד,ציונים־ד,כלליים של האחרונה בועידה ירך
 היא לעתיד. בחזון תקוותה כל את תלתה
 ס.ס.) (בלשונה: ספיר־סרלין קבוצת כי ידעה

 שני של זמנית טכסיסית שותפות על בנויה
 משותף. דבר שום ביניהם שאין אישים,
זו. חבילה תתפרק קיוותה, כך הימים, באחד

מת החלה תקוןתה כי נדמה היה השבוע
 שהיתר, בפעולה, פתה האחד הס׳ גשמת•

השני. הס׳ של רוחו למורת ספק בלי
 כאשר הועידה, בימי "1 אמרת ״אתח

ד,צ״כ בין באיחוד הצורך על הויכוח נסב

 בשימו ספיר, יוסף הבטיח ותנועת־החרות,
אש כשאני לי, ״תאמינו לבו: על ידו את
מ מהר יותר לאיחוד נגיע במפלגה, לוט

 הקודמת!״ הזקנה ההנהגה בימי אשר
 אתה ״זה על־ידו: שישב סרלין, אליו פנה
 כמתנגד ידוע סרלין כי אני!״ לא אמרת,
במפלגה. האיחוד של ביותר החריף

ל פנה השבוע שכח. לא ספיר אולם
גישו ליזום ממנו ביקש קריניצי, אברהם

 נפגש המפלגות, מנהיגי בין ראשונים שים
 איש באדר, יוחנן עם קריניצי של בביתו
 או זה ס׳ אם עתה היתד, השאלה חרות.

ינצח. השני הם׳
 יוכל לא ספיר יודעי־דבר: של ניחושיהם

סרלין. נגד לעמוד

דת
ם רי ב ת קו ם א רי חו ש ה

 מתים שאנשים בישראל בלתי־רגיל זה אין
 כי. נתגלה פעם לא בבחירות. משתתפים

 1עי עולה מסויים במקום הבוחרים מספר
 מנוס נשאר ולא והחיים, התושבים מספר

 המתים, קמו מסתורי באורח כי המסקנה מן
 מקברותיהם ברשימה, הוכללו ששמותיהם

 בנאמנות' למפלגתם, קולם את לתת כדי
הנוגעת־ללב.

 למערכת־הבחירור. המתים הוזעקו החודש
 שורד מפר,סים המתים כי אחרת. בצורה
 חברא הקרויים פרטיי* מוסדות של ארוכה

 כמה עמדת־כוח. מהווים אלה מוסדות קדישא.
זה. יעד לכיבוש להסתערות יצאו מפלגות

 אנשי הסתערו בראש לספרדי. גיהנום
 בצדק — שסברו המפלגה־הדתית־הלאומית,

 משרד־ להם. מגיע המתים על השלטון כי —
 אסיפה כינס זו, למפלגה השייך הדתות,

 גיל באולם הקדושות החברות של כללית
 השנה ימות בשאר המשמש בתל־אביב,

 עתה להיערך צריכה היתה שם לחתונות.
והחברות. המפלגה בין החתונה
האש הרוב יפה: עלה לא השידוך אולם

הקוב הספרדים, אך לכלה, חסד נטה כנזי
 צעקו נפרדות, בחלקות מתיהם את רים

ה נגד שמחו דוברים, כמה מלבד חמם.
 הספרדים הופיעו לא עליהם, להשתלט מגמה
כלל.

 מן משלהם. כנם השבוע כינסו זאת תחת
 בהתלהבות,גוברת החיים, אל עברו המתים

 הכמוסות. טענותיהם את השמיעו והולכת
 עדתית והפליה קיפוח של נוראה תמונה
 סד רק מקבל ספרדי רב בנאומים: צויירה

 האשכנזי חברו מקבל בו מקום באותו ל״י
 ישראל את הפך משדד־הדתות ל״י, 280

לספרדים. לגיהנום
 המקופחים כי נתברר מד,ר חיש אבל

 חסד י הנוטים מקופחים לשנים: מתחלקים
 לצ״כ. חסד הנוטים ומקופחים למפא״י,

 החלו הדתית, המפלגה את שקברו אחרי
 לקבור הספרדים בקרב המפלגות שתי חסידי

רעהו. את איש
 המשך השבוע: שנסתברה כפי התוצאה,

 עצמאי, באופן הקדושות החברות של קיומם
 וחלוקתז שהוא, כל ממלכתי הסדר ללא

 אחד אשכנזי, אחד נפרדים: ארגוני־גג לשני
ספרדי.

ירושלים
ע צ ב ק מי א ז קו
ב יהודית בעיירה רגילה היתד, התמונה

 ימ-0ב עברה שחורה עגלה הצארית: רוסיה
 רוכבים שוטים בעלי ז׳נדארמים כששני טות,

 ליד השנים עצרו בפעם פעם מדי עליה.
 חפצים, החוצה הוציאו פנימה, פרצו בית,

 גובי- אלה היו העגלה. על אותם הערימו
הגדול. הצאר של המסים

 היטב נחרתה זו תמונה כי נסתבר השבוע
 אגרונס־ (לשעבר אגרון גרשון של בזכרונו

 צ׳רניגוב בפלך מינה בעיירה שנולד קי),
 של שלטונו בימי ,1893 בשנת באוקראינה,

 עצמו את הפך הוא אלכסנדר. הגדול הצאר
 נציג־ציבור ששום דבר עשה קטן, לצאר
הכ הוא בעולם: לפניו עשה לא עוד נבחר

אזרחיו. נגד שוט״ ״מיבצע על ריז
 עירוני, טנדר נסע ירושלים ברחובות

 נכנסו פעם מדי פקחים. כמה ישבו עליו
 מנו- מכשירי־רדיו, החרימו הבתים, לאחד

 אלה היו ופאטיפונים. כיריים רות־חשמל,
 הקר־ בין הקטן. הצאר של גובי־המסים

העיר. מעניי רבים בנות:
אופ זה היד, אולם רבה. היתד, הצעקה

 ירושלים מאזרחי אחד לא אף כי לארץ ייני
 חוצפתה עצם העיקרית: הנקודה על עמד
המ זה, מסוג לפעולה לקרוא עיריה של

״מיבצע בשם ובוחריה, אזרחיה נגד כוונת

\
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