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במשטרה. נוספים מהפכניים שינויים יחולו שנה תוך •
ג׳׳ של קבוצת־המניהלים  המפקדים מבין חדש שלם צוות לגייס ההחליס בי

 המשטרה בעיות של ממצה ללימוד שלחול צה״ל, של המצטיינים1 המשוחררים

הנוכחי. הסגל במקום לתפקיד שנה בעוד ולהכניסו בחוץ־לארץ

עוכד חבדק, ומכון ארקיע חברת אל־על, התעופה חברת •
 בלבד, הממשלה בבעלות שתהיה ■החדשה, החברה בראש להתאחד. דים

תעופה שרותי החדשה: לחברה המוצע השם מצה״ל. ישוחרר אשר אלוף יעמוד

ישראליים.

הצורה: העובד״. ״הנוער בהסתדרות מהפכה תחולל מפא״י •
לנוער חבריה כל והצטרפות למפא״י, השייכת המאוחדת, התנועה התפרקות

ת מכריע רוב למפא״י שיתן דבר העובד, 6070 כיוס לה יש בה זו, בהסתדרו

 אחדות־העבודה של המאוחד שהקיבוץ מכיוון העבודה. אחדות של 4070 לעומת
שורות נוער בתגבורת תלוי  זו מהפכה כי מפא׳־י מקווה העובד, הנוער מ

-־-~—~~ מפא״י. עס להתאחד העבודה אחדות את תכריח

ה־ כשדה ומפ״ם מפא״י בין יעבור נוסף שחור חתול •
. ת ו ב ש י ת  בטענה מפא״י, נגד גדולה ציבורית מערכה לארגן עומדת מפ״ם ה

תו הוציאה אן עדולם, בחבל אחד מושב לה הבטיחה מפא״י כי התוכנית. מן או

 לבין בבר אברהם היפואי הריפורמי הרב כין המערכה •
תיו הצליח שלא לאחר להתחדש. עומדת הראשית, הרבנות סיונו  בנ

ת לבנות כסף סכום לאסוף  והדוד דוד אלינו בא פעם הי מתקדם, כנסת בי
הרבנות, דת. בעניני הקשורים משרדיים, פורמליים ענינים במידור שיטפל דתיים,

סיון בכך רואה  שביכולתה מה כל תעשה חשוב, הכנסה מקור ממנה לגזול נ
לבכר. להפריע כדי

ישראל שמשלחת אחרי יגדל, לישראל מגרמניה התיירות זרם •
ת עם ■המתאימים הסידורים את עשתה בקלן  הופעתם הגרמניות. הנסיעות חברו

ת בחלקם שיבואו הגרמנים, של צו ת בקבו  הארץ, ברחבי ויסיירו מאורגנו
מחודש מחאות גל אחריה לעורר עשויה

במדינה
חעם

ההגנה ער הגנה
 מפ״ם אנשי זעקו ההגנה!״ על ״הגנה

 חלקם להזכרת ״התגייסות ואחדות־העבודה.
 דובר דרש ההתגייסות!״ מגבית פעילי של

 סודות של פירסומת להסדרת ״מוסד אחר.
אחרים. תבעו העבר!״

 עסוקה המדינה צמרת היתד. השבוע גם
 כמעט האתמול. בזכרונות לראש מעל עד
 להקמת במאבק קשורים שהיו החוגים כל

 של מנאומיו שווה במידה נפגעו המדינה,
 פעולות את רק לא ששכח בן־גוריון, דויד

 משוא־פנים ללא התעלם אלא ולח״י, אצ״ל
 גולומב אליהו כמו אישים של מפעלם גם

 מתחילה בן־גוריון דויד בעיני שדה. ויצחק
 בן־גוריון דויד נטל שם במקום ההיסטוריה

לידיו. הבטחון עניני את
 משהו היה ״פתח. דפי היסטוריה

 אחד אף כי האתמול. על זה במאבק היתולי
 האמת של עלבונה את תבע לא הניצים מן

 נס על יעלו כי רק דרש אחד כל השלמה.
 יזרקו וכי שלו, הקטנה הכת פעולות את

 הפלגים. שאר כל של הנסים את לאשפה
ש נאורה הכרה התגבשה בשמאל ביהוד
 מפלגתי, מפתח לפי העבר את לחלק אפשר

 קבוע אחוז — מוצק קואליציוני בסיס על
 מפ״ם, לגיבורי צודק אחוז מפא״י, לגיבורי

הלאה. וכן
 דרישה כדי עד שהתעלה שרת, משה אפילו

 תנועת־המרי״ חלקי ״כל בתרומת להכיר
ולח״י, אצ״ל את הכליל זו עדינה (ובצורה

 קאהיר לשליט קורא החל דבר מעודדות.
 בשמחה ציין מעריב כשלון״, ״רודן בשם

ל יצא אל־נאצר עבד כי שמנה בכותרת
 זאת היתד, אולם הלילה״. ״באפילת מוסקבה

 הפסיכולוגית ההשפעה מן להתעלם איוולת
ה המרחב רחבי בכל הביקור של העצומה

שמי.
י ניהרו אחרי פנ ל טו. טי  שנים תריסר ו

 אשר בריטית, מושבה מצריים היתה בלבד
הת מארץ־ישראל) (ועבריים בריטיים חיילים

 פארוק, ״קינג שרים כשהם בחוצותיה הלכו
 אבוק!״ אינעל אבוק, אינעל — פארוק קינג

 הבריטים הלאומי. המצרי ההמנון לצלילי
 הרצויים ראשי־הממשלה את המלך על כפו
ה הצבא טאנקים, תותחי של באיום להם

שלו. כבתוך התעלה באזור נהג בריטי
 בקעת ושל — הנילוס עמק של הפלאחים

 ב־ מבינים אינם — האטלס והרי הפרת
 מבינים הם אולם כלכליות. סטאטיסטיקות

האי משני אחד כאשר דבר של פירושו מה
 שליט מחבק בעולם ביותר החשובים שים

ש אחרי בקאהיר, לבקר ומבטיח ערבי
 טיטי, יוסף ניהרו, ג׳והארלאל כמו אנשים
 אל־ עבד את ביקרו וחבריהם אידן אנתוני

בביתו. נאצר
 הבור־ נו או מלבד זר, ראשיממשלה שום

 מדינה ושום בישראל, מעולם ביקר לא מאי,
 אליה הזמינה לא ארצות״הברית, מלבד זרה,

 בעולם ממשלת־ישראל. ראש את מעולם
 היתד. לסמלים, רב ערך יש בו המדיני,

 את בהחלט הצדיק הוא חשיבות. לדבר
את לשכוח ישראל למנהיגי שמוטב הרעיון

ת מצד ה מפלגו צי פוזי בכנסת. האו

 יפקוד חדש כספי משבר •
אחרי ירושלים, עירית את כקרוב
 להשתתף שהבטיחו ציבוריים, שגופים

 ה־ שנת לקראת העיר שיפור בהוצאות
בכל לעמוד יוכלו שלא רמזו ׳עשור,

■התחיבויותיהס.

 באבטלה, תחול עלית־מה •
השבוע. הקטיך סיום עם
 של להצפה מכון יוקם •

יוכפל, הייצור באורון. פוספאטים
לשנה. טון אלף 240ל־ אלף ו20מ־

הממ לנסיון זעזוע צפוי •
 תפוחי- אתגידול להגביל שלתי

תו במכסות, האדמה את שיפחי
ם של חלקם שובי  לטובת הוותיקים, הי

מת־ רבי־השפעה משקים כמה החדשים.

סרבנות. למערכת כוננים

יעלו מפרס משקיעי־הון •
שקיעו לארץ, ובבאר־ באשקלון כספים י

תן זו בצורה שבע.  את לחדש הסוכנות למאמצי ראשונה רצינית דחיפה תינ
הפרסית. ליתהע

40 של הזמנה שקיבל אחרי לתורכיה, יעבור יובל־גד מפעל •
ת־בטון קילומטרים דו ת שם, צינו תפו שו  ■התמעטו זאת לעומת תורכי. הון עם ב

כוייו ת לקבלת סי ת עבודו בארץ. נוספו

כינוס עם מיד הממשלה, לידי סופית יעברו לשכות־העבודה •
שב הכנסת. של הבא המו

התעשיה חטיבת מנהל יהיה מפא״י, איש גלבוע, משה •
 חברת של העסקים פרשת גיבור צור, שמיכאל בשעה טייבר, אברהם במקום

רו,  מהאחד החל גליקמן, יוסף במקום והתעשיה, המסחר משרד מנהל יהיה זו
. ז ביוני, . .

תוח משרד בין מכריע שדה־קרב תהיה יפאן • סי הפי  ומשרד המפ׳׳
בין יחסי־המסחר על ליחשתלט מנסים ששניהם המפא״יי, והתעשיה המסחר

ב ויפאן. ישראל לטוקיו. ספיר פנחס מטעם קבועה משלחת שיגור הבא: הסיבו

ומקמילן* אייזנהואר נהרו, אל-נאצר, עבד ברושצ׳וב, מצריות: כעינים העולם שליטי
״הכל מחר אתמול, כלום ״לא . . .

עתה נמצא בו החמור, המשבר לפתרון לצפות אין •
שזון ויצחק מילוא יוסף הקאמרי. התיאטרון  מוכנים שהם הודיעו׳ קדי

אינם למעשה אך בו, יבחרו שהשחקנים מנהל לכל מקומם את לפנות אמנם

 ידין יוסף סרבו אלה בתנאים בתיאטרון. המכרעת ■השפעתם על לוותר מוכנים
שון התפקיד. את לקבל המשרה, הוצעה מהם אחד שלכל פלוטקין, וגר

 חיפה, מכבי על פתח־תקוה מכבי קבוצת לנצחון צפה •
 חיפה, מכבי של יתרונה למרות השגת. שיערך הכדורגל במשחק

ת רבים פתח־תקוה של סיכוייה תן ,נקודות בשתי לזכו חיפה מכבי לה חייבת או

שתי בטוחה היתה פתח־תקוה שמכבי אחרי שעברה. ^העתה ת ב שתקבל הנקודו

 היא גס האחרונה בשבת בית״ר זכתה א׳, לליגה ירידה ממנה ושימנעו השבת,
 את יורידו ירידה, מסנה אף שימנעו פולו!*תל)וה, נגד במשחקה נקתות בשתי

א׳. לליגה כפר־סבא הפועל

 שכח לא המפורש) בשם להזכירם מבלי
 דווקא התנהל המכריע המאבק כי להוסיף
 בו היחיד המאבק במקרה זה היה באו״ם.

פעיל.* באופן עצמו שרת משה השתתף
ל הכללי האבסורד את שהפכה העובדה

 והתובעים הטוענים שכל היתד, עגום, מחזה
 היה לשיחרור המאבק כלשהי. במידה צדקו
 התנהל היסטורי׳ תהליך ככל ומסועף. גדול
 זו אמת ונוגדים. שונים דגלים מאות תחת
 תובעי- אחרון של קולו יידום כאשר תוכר

הפוליטי. בשוק ההנצחה

מדידות
כעיל־וך׳ ״דודן
 (ראה באתמול עסקו הישוב מנהיגי בעוד

 עסוקים לגבול מעבר יריביהם היו לעיל),
 עבד גמאל של ביקורו המחר. בעניני מאד

ה החיים למרכז היה במוסקבה אל־נאצר
השבוע. של העולמיים מדיניים
דר פירות ישא הביקור כי להניח קשה
וקבלת המסע בעצם היתד, חשיבותו מתיים.
 רע״ם למנהיג שנערכה המפוארת י,פנים

 ממנהיגי כאחד רשמית הוכר בו במוסקבה,
ל רק כה עד שהועד לטיפול זכה העולם,
והודו. בריטניה ממשלת ראשי כמו אישים

בסיסמות להתנחם ניסו ישראל בטאוני

 כדי מגדרו, שרת יצא נאום באותו •
 של האישיות לפולחן תרומתו את לתרום
 הוא היעמדות, מכל השליכו אשר האיש

 גיקש ולוייצסן, להרצל בך־גוריון את השווה
פי מתחת אל לשיבתו פתח לפתוח בזאת  ענ
מיפו*!. בתנאי ביג׳י,

המחר. לבעיות להתפנות האתמול, עסקי

ן1מענ
הכמוס הסוד

 בגאנה לגלות אבריאל אהוד של שליחתו
המפ כל ראשי את שעברה בשנה הפתיעה

 האפור, אבריאל נחשב יום לאותו עד לגות•
ל מעורפלות, קנוניות של מדופלם אדריכל

 לא ביג׳י. של קבוצת־החצר של התווך עמוד
 המפתיע לסילוקו הגיוני הסבר שום נראה

מנגנון־החושך. בעסקי חלק שלקח האיש של

 באותם קרה מה כמוס, בסוד נודע, השבוע
 אמנם כי מסתבר הקלעים. מאחורי הימים
 חבר־ של הקרוב מינויו על הידיעות צדקו

 המינוי הבטחון. לתת־שר אבריאל הכנסת
 על פרם שמעון הכריז כאשר נתקבל, כבר
 הזה!״ לבנין ייכנס לא הזה ״האיש מרד.

 אף בשלום חי שאינו הנזעם, פרס הודיע
לקבוצה. משותפיו אחד עם לא

 אברי- פרם. ניצח ונמרץ, קצר מאבק אחרי
 תפקיד הרחוקה, בגאנה לשגריר נתמנה אל

 משה הורדת אחרי מעשית. חשיבות כל חסר
 שעה, לפי פרם, הפך הרמטב״ל, מתפקיד דיין

ביג׳י. של במשמר־החצר 1 מס׳ האיש

עתתות
כמדינה בוגדי□

 בה בעולם היחידה המדינה היא ישראל
היא למשטרה. מיוחד ממשלתי משרד יש

 אלימוסוור, המצדי גננתון פונוומוגפאז׳ •
מה הבותות: תחת ס ת ל רוצה שהעולם •

ראות,״
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