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׳ממורות) הזפויות (בל

 האיחוד הסכם את יאשרו והצ״ב חרות שמוסדות ברגע •
 לאיחוד קריאה המפלגות בשתי תישמע מנהיגיהם, כין שגברת

גולדמן. ד״ר כהנהגת והפרוגרסיבים חרות,הצ״כ של יותר גדול
 של גדול מספר למפגגר, למשוך נדי דרוש הדבר כי יטענו הנדול האיחוד מצדדי
 למפלגה בכניסה טעם יראו אן המפלגתיים החיים מן שהתרחקו ואישים חונים
רבים. לגוונים מקום בה שיה״ה גדולה

לפחות הכאות כבחירות תזכה כזאת מפלגה :שניה טענה
ת 38*" ו מ ו ק , מ ת ס נ כ  בכנסת, ביג׳י של כושר־התימרון את שיהרוס דבר כ

העם-. *תנומת למפלגה: המוצע השם שלו. שלטון־היחיד גיבוש את ימנע

 זו מדינה הצטרפות בגלל בתימן, התפרעויות צפויות •
 אינם יותר מתקדמים צעירים של קבוצה המאוחדת. הערכית לרפובליקה

 לרכז יצליחו וכנראה אל־באדר, אל־אי.םלאס סייף העצר יורש של נוצעדו מרוצים
.,הנס את להכשיל בנסיון המלן, ובחצר בצבא ניכר כוח  כי סיכויים קיימים !

בהם. יתמוך עצמו האימאם

 הצעה לבוא עשויה הצפוני, כגכול שקט ישתרר לא אם •
אפשרית להצעה הרקע חישראלי־סורי. כגבול האו״ם של כוח להציב

סיני. פינוי מאז התלקחויות שמנע בדרום, החיובי הנסיון זו:

 חמפורז, השטח של בינלאומית בדיקה תדרוש ירדן •
 סחאו-ם הירדנים יבקשו במיוחד ירושלים. באזור ישראל, כידי הנמצא

הרעה, העצה והר הצופים הר אזורב ביצורים ישראל הקימה םאמנ אם לקבוןע
הנציב, ארמון שליד
בתפקיד שימש כה פד לליבריה. נפרד ישראלי שגריר יתמנה •

 סולל איש החדש; לתפקיד המועמד אבריאל. אהוד בגאנה, ישראל שגריר זח
זו. בארץ גדולות עבודות לפועל המוציאה חברה בונה,

במוסקבה. תבקר ישראל אגודת מטעם רבנים משלחת •
 מזכירה וכן ברודי, ישראל ד-ר בריטניה של הראשי הרב יעמוד המשלחת בראש

קרוב גודמן. הארי האגודה, של המדיני
נציגים זו במשלחת יהיו שלא לוודאי
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רדמשק הכביש
האבנים, לדופן מעל סלול הכביש

 ובית- הריס שרשרת דרך יעקב, בנות מגשר עולה
 זו. בתמונת המצולם השטח את ועובר הישן, המכס

קצה עד שמאלה ממשיך למטה, הימנית בפינה הנראה

במדינה
העם

ם בי ) ר ד! דו ב
ה חגיגות ייזום של הראשון הרגע למן
 ברורה. מפלגתית מטרה להן היתר. עשור

 ציבורי גוף על הוטלה לא האירגון מלאכת
אנשים־מטעם. של ועדה על אלא על־מפלגתי,

 הבריטים את דובב ואף הרוסים, חששות את
 ניצל התהליך כל במשך זו. עמדה לקראת
 בארץ, המחתרת פעולות את מפוכחת בצורה

מיד. המדינה תוקם לא אם שתתעצמנה רמז
 הנחל המדינה. את הקימו רבים גורמים

 מצער זה היה רבים. אפיקים לו מצא הסוחף
 היה המדינה להקמת שנים עשר בתום כי

סנסציוני. כחידוש זאת להזכיר צורך

מישראל.

 ראש של מאסרו ונקופת •
ת בלוי, עמרם קרתא, נטורי
 ארבעה של המאסר פסק־דין קוצר.
 יהדות בין קשת רושם יעשה חודשים

 לצמצמו. או לבטלו לחץ וקיים התפוצות,
 כי תנאי: ׳המשטרה תעמיד זה, במקרה

לגור יעברו מחסידיו וחלק בלוי הרב
 או טבריה בצפת, העשור שנת תום דע

באר־שבש

. * ׳ * *' ׳ - . - ' י״ - . . *־.' ־ נ 4 יי '

׳ ־ ׳■■־ •״־•• . ■; .■ד . . : ״ * ״ * י ׳ •

 לבנץ חיים בין מאבק צפוי •
ראשות על רוקח, ישראל לבין

 הקודם העיר ראש תל־אביב. עירית
לו צפויה אך לכהונתו, לחזור רוצה

להתגבר כדי מפלגתו, בתוך קשה מערכה
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חלק של התנגדותם על
משא מתנהל •

מהצ״כ.
 סודי ומתן

 בדבר הקואליציה, מפלגות בין
ה שבועון של המערכת הרבב
 נוכחו בממשלה שהשותפים לאחר רדיו.

מ לסגת מתכוון ביג׳י אין כי לדעת
 להשתתף לפחות כנראה יחליטו דרישתו,
׳השלל■ בחלוקת

ית הקרובים בימים בכר •
ה בין ראשונות שיחות קיימו
 לקראת השונות, הדתיות סיעות
מאוחדת. דתית חזית הקמת
טובים. — כזו חזית להקמת הסיכויים
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 הקשות ההפגזות לאחר מיד נראה שהזא כפי העיקרי, הסורי המוצב
 הגדולה המתיחות בשעת צולם המוצב ׳הישראליים■ התותחים של

הת מיוחדת, ארוכת־טווח במצלמה מצוייד הזה. העולם צלם על־ידי
 הצילומים סידרת את צילם הסורי, השטח לקצה עד הצלם קרב

 מוצב נראה זה בצילום אלה. בעמודים המופיעה האכסלוסיביים
 השמאלית בפינה, בשטח. החונה הסורי הגדוד של הקדמי הפיקוד

בית־ מימינו: בלילה. מהחיילים חלק לן בו המלבני, הבניין עומד

 הבנויה ארעית, פח סככת ישנה הכיפות, שתי בין מימין, השימוש.
 תצפית קבוע באופן מתקיימת שם חול. מלאי פחים של מקירות

 בטוחים כה הם זה במוצב החיילים הישראלי. הגבול לעבר סורית
 בגבור יושבים גלוי, באופן התצפית לסככת נכנסים שהם בעצמם,

 העליון השמאלי בקצה למרחוק. הבולטות לבנות, בגופיות החום
קונ עם דו־שיפועיים תיל בגדרי מגודרים מוצבים של שורה נראית

לדמשק. הכביש הוא הצילום את החוצה הפס במרכזן. פלדת צרטינות

מבקש האוצר הסיבה: המלט. באספקת הפרעות להיות עלולות
^ המפעלים בעוד במזומנים, לשנה) ל״י מיליון 25(כ־ הבלו את המלט ממפעלי

מלט המקבלים הגדולים, הצרכנים אחד
לגבות

 באשראי ללקוחות המלט את מספקים
עצמה. הממשלה היא שראי,בא

כתוצאה מהארץ, כהדרגה ינשרו הבריטיות חברות־חביטוח • *
הערביות■ הארצות ץמלח

שעורי־ להצמיד הממשלה ?!צלח אם לעלות, עלולים חעזבון מסי •
הירושה. סדרי את שתשנה החדשה להצעת־חחוק ,חדשים מס

האשראי בפניני שתטפל התעשייה, לעניני מייעצת מועצה תוקם •
 ועל לאחרונה שהוטלו לתשלומי־החובח פיצני זה לה״ה בתעשיה. זחהיפלים

התעשיינים.
 לערזב עצמו על קיבל שהאוצר אחר* יגבר, כארץ האשראי •

 מהתקציב ל־&יסו עד יגיעו אלת ערבויות וזעשיח. למפעלי בנקאיות לחלמאות
המדינה. של הרגיל
הפרטית. הבניה כענף שפל צפוי 0

בונה סולל תחרות
 הקניה, כוח ידידת הגורסים:

הפחתת אחרי הפרטית בבניה  המגרשים, מחירי יציבות
הממשלתיות. ההזמנות

 מקיימים מכבי הספורט אגודת של סניפים שבעה נציגי •
שתתקיים אגודתם, של הארצית הועידה לקראת סודיים, דיונים

 ומזכירה, מכבי חנהלת יושב־ראש את להחליף השיחות: ממרת באפריל. 17*■
 מול ביהוד חאגודו/ לפיתוח מספיק עושים אינם הסניפים נציגי לדעת אשר

הפועל. סניפי התזיזדזת

 אישי משרת בידי נשאר המרכזי התפקיד
 טדי בן־גוריון: דויד של ביותר מובהק
ה המניעים אחד כי פיקפק לא איש קולק.

ה את ליצור הוא כולה למערכה עיקריים
 לבדו שהקים הוא בן־גוריון דויד כי רושם

בדורו. אחד ידיו, במו מקיימה המדינה, את
 העשויים קולות, כמה נשמעו השבוע אולם

 קצוזת משני באו הם לאל. זו מגמה לשים
הציבורית. הזירה של שונים

 ולח״י אצ״ל וותיקי התכוננו בתל־אביב
ל להזכיר גדולה, בהסגנת־זכרון להשתתף

 המחתרת של המכריע חלקה את המונים
המדינה. קמה בו במאבק הלוחמת
 לא הוא אך יותר, שקט היה השני הקול

 מסר גולדמן נחום ד״ר מהדהד. פחות היה
 אור השופך מיסמכים, של צרור לפירסום

ה מאחורי שהתרחש מה על לחלוטין חדש
 והסוכנות הציוני הועד־הפועל של קלעים

.1946ו־ 1945 של ההכרעה בחודשי היהודית,
 המיסמכים הוכיחו המקובלת, לדעה בניגוד

 הסוכנות בצמרת הראשון היה גולדמן כי
ב יהודית מדינה הקמת על להכריז שדרש

מי פוליטית מטרד, כעל מארץ־ישראל, חלק
 גרר פוליטיים מעשי־כשפים של בשורה דית.

 בך דויד את וביניהם חבריו, את אחריו
 ומעוד- בלתי־מעשית בתוכנית שדבק גוריון,

הרגיע האמריקאים, את שייכנע גולדמן פלח•

מנגע;
ל לי ח ד ש ,ה תי1ה

 ה־ כתרב מבקר״המדינה דו״ח נראה פעם
 והעלולה ממשלתי, פקיד לכל מעל תלוייה
 היזשר. מדרך שיסטה ברגע ראשו על לרדת
 שמו• אטיל שמבקר־ד,סוכנות אחרי אולם
 שערוריות של גדול מחסן גילה המנוח ראק

ל משנה הביקורת ירדד. מתפקידו, וסולק
 המטיל לדחליל, בהדרגה הפכה היא שנה.
 את מפחת־ אינו אך הזרזירים, על מורא

 המשיכו אלה האמיתיות. הטורפות הציפורים
 לחלוטין בטוחות בנחת, טרפן את לאכול

 למתוח לעולם יעז לא עדין־הנפש המבקר כי
מוחצת. ביקורת עליהן

 הדו״ח את המבקר פירסם כאשר השבוע,
 בשורה שוב הסתפק ),8 (מס׳ שלו השנתי
 הפחידו שלא ורמזי־רמזים, רמזים של ארוכה

עדינה: ביקורת של פריטים איש.
 מש־ מטעם באורחים המינהלי הטיפול 0

מספקת*. במידה ״יעיל היה לא רד־החוץ
 ניצלה לא המדידות שמחלקת בעוד 0

 נרשמה לא הרי לרשותה, שעמד התקציב את
 מיליון וחצי 14 על הבעלות זכות כחוק
 וחצי 20 מכל שלישים שני (שהם דונם

מיליון ביניהם: במדינה^ הדונם מיליון
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