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 קליטת על הממשלה משמיעה רמות ברזות י■*
| f מקטרגת המציאות אולם ההמונית, העליה 

שלה. והמשטר הממשלה על קשות
 המשטר שתנאי להודות מוכנה אינה זאת ממשלה

עליה. קליטת מונעים שלה
באשדוד, העולים בשבוני בטיולו הממשלה, ראש
 שרויים בהם והדבדוד, העוני מהבטלה, התעלם
ובינתיים: העולים.

 בראש־העין הסוציאליים״ ,,המקרים נציג זועק
 היא אף לוד, עירית ומועצת רעב״ ״חרפת על

עבודה. מחוסרי תושביה משליש שלמעלה זועקת,
מני המשטר שנוי בלי מ  בעיות את לפתור אץ ה

הקליטה.
הכלליים הציוני□ הסתדרות *

המרכז מפלגת

ו י ק מ ו י ט ו פ
איו

האחרונה האופנה
 מוצריו, את להם להדגים ועל־מנת לצרכנים, כשירות

 וכורסאות מיטות ספות׳ למזרונים׳ בית־החרושת הקים
 הובאה היום עד ניידות. תערוכות של שורה ״פרדייז״
 והתחנה רחובות ראשון־לציון, לטבריה, כזאת תערוכה

 בעל גם הוא ״פרדייז״ אגב, קריית־חיים. היא הבאה
בתל־אביב. קבוע תערוכות אולם

 והספות הפנימיים הקפיצים מפעל הוא ״פרדייז״
 כי אמריקאי, ביידע משתמש הוא בארץ, ביותר הוותיק
 בעל הוא טקסאם, מהיוסטון קצ׳מן מורים מר בעליו,
בארצות־הברית. זה מסוג מפעלים שלושה
 במכונות ממוכן פועל, שבעים המפעל מעסיק כיום

 של בהנהלתו ורפדות נגרות מחלקת בעל אמריקאיות,
 ״פרדייז״ של המוצרים כי כך על המקפיד קליין, מר

פנים. באדריכלות האחרונה לאופנה יתאימו
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— המינוי

 הזזג־פוה, לפוזה זזפובווך ?יבלת
תו בו־פ וא  פ?ב בה?רת. או

 לאב־ וובל לא לפיתוץ, הבי?ופו
תפילות. ללא תפילות בל פיר

 ל־ הבית סקרות קוראות כך
 החדשה הכביסה אבקת ו, י ז

 למכונת המיוחדת נקה, של
 הכביסה על שומרת זיו כביסה.
 כשלג. ללבנה אותה ועושה

 ומונעת מעט מקציפה זיו
 מהמכונה המים גלישת את

 עליה. שומרת כך ונדי
היום. עוד נסי

ו י ז
המ פר/ aoo האריזה מחיר

ם י צ י  בנדנז. נורית חברת פ
 אבקה ודא זיו לב: לתשומת
 ד כביסה למכונת מישדת
 חידועח, האבקה היא ,זיוה״

רגילה. ולכביסה להרתחה

T

במדינה
)4 סענזוד (ר!משן

 לבין ישראל בין ונקיה גלויה הפרדה
 פועלת זו בחזית גם היתד. העולם יהדות
 כזאת, הפרדה בהעדר הצדדים. שני לטובת

 והנאיביות היקרות לשליחויותיו ערך אין
 היא הקאתולית הכנסיה פישר. מורים של

 עד לחכות מוכנה והיא מאד, עתיק מוסד
כל מושג להם שיש אנשים תשלח שישראל

המישחק. כללי על שהו

מרחביים יחסים
t• מ• שרשה i n i

 קסם שלוש למספר היה ומעולם מאז
 יש לדעתו, בן־גוריון. דויד לגבי מיוחד
 כמה כל (המשתנות משימות שלוש לדורנו

 מטרות שלוש למיבצע־סיני היו חדשים),
 לתוצאות). בהתאם פעם מדי החליף (אותן

 את במסיבת־עתונאים ביג׳י חיווה השבוע
 לשלום מוקדמים תנאים שלושה שיש דעתו

השלושה ערב. ועמי ישראל בין
ערב. בארצות דמוקראטי משטר כינון •
 את לחסל אי־אפשר כי הערבים הכרת •

ישראל.
 הגושים שני בין התחרות חיסול •

המרחב. על הגדולים
תכו רק האלה התנאים שלושת לכל היתד,

 לתחום־ מעבר היו הם אחת: משותפת נה
 שכר ומאחר ישראל. ממשלת של ההשפעה

 יוזמה מכל ישראל ממשלת פטורה הדבר,
ב לעשות עליה אשר כל במרחב. מדינית

 שיתגשמו עד לחכות הוא הקרובות שנים
 יחליף לא אם — מעצמם התנאים שלושת

אחרים. תנאים בשלושה אז עד ביג׳י אותם

ה שלרובם כהן, של בביתו פחות־השובים
 שבגללה הפרשה עם קשר כל אין מכריע

 ימים תוך להחזירם הבטיחו הם מואשם. הוא
היום. עד בדיבורם עמדו לא ספורים,

 בכוח למנוע ביקשו הפעולה שיוזמי •
 ישראל כהן, של הרביעי ספרו פרסום את

 ה־ פי על מוכיח, הוא זה בספר והערבים.
 אפשרויות עשרות היו כי שבידו, מיסמכים

 הלאומית והתנועה הציונות בין לשלום
 בן־גוריון על־ידי לאל הושמו אשר הערבית,
ה הפרסים בין האנגלים. בהשפעת וחבריו,

 ההים־ דעת את לשנות העשויים מהפכניים,
 של הצעת־שלום ביג׳י: פעולת על סוריה

 להציל שיכלה מלחמת־העולם, ערב המופתי,
 (העולם ההשמדה מן יהודים מיליון כמעט

ביג׳י. ידי על סוכלה ),1102 הזה
 כהן הפעולה. הצליחה לא זו מבחינה גם
 הצליח במעצר, הזה הספר כתיבת את סיים

 ששוחרר. בשעה כתב־היד את עמו לקהת
 איש בידי בחוץ־לארץ, נמצא אחד העתק

 מו־לים כמה ארצה. להחזירו שלא שנתבקש
ל נכונותם על רמזו כבר בארץ פרטיים
 הסנסציונית שהצלחתו הספר, את הוציא

 הפועלים שספרית במקרה מראש, מובטחת
להוציאו. תחשוש המפ״מית

 והמשפטי הפוליטי השקט חומר״נפץ.
 רק להתפרש יכול לפרשה מסביב שהשתרר

 האמת. התגלות מפני מפא־י מצד כחשש
 צדדים. שני דרושים מסע־השתקה לכל אולם

הס ללא כהן פרשת את להשתיק אי־אפשר
מפ״ם. כמת

מ מפ״ם התיצבה הראשון, ההלם אחרי
 כי פומבית הכריז יערי מאיר כהן. אחורי

 כוונות על רמז .עלילה־, היא כולה הפרשה
 החודש, כהן של השלישי הספר הוצאת זדון.

של הפגנה היא אף היתד, המפלגה, בהוצאת

k
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שת כהן פר
בלירה בגנבים

 מנגנון- אנשי לחשו בינלאומי!־ .מרגל
 רשת «ראש חדשים. ארבעה לפני החושך

 השמועה פשטה זרה!־ מעצמה של ריגול
 !רגשו, עתונים הזדעזעו, מפלגות המכוונת.
הודיע עצמו הבטחון שרותי על הממונה

ה לגבי יבוא האמיתי המבחן אולם אמון.
 אם חומר־הנפץ. את המכיל הרביעי, ספר

בת עוד הקרובים, בשבועות מפ־ם תוציאו
 של מפגן רק לא זה יהיה הבחירות, קופת

 גלוייה הכרזת־מלחמה גם אלא אומץ־לב,
מנגנון־החושך. תככי על

ת111עת
מ וכי ההוכחות, כל בידו יש כי פומבית

 על־ נתגלה אשר מרגל זוכה לא עוד עולם
שרות־הבטחון• ידי

 חבר כהן, אהרון עמד הסערה במרכז
ה שער־העמקים, משק ואיש מפ״ם מרכז

 ערב. לעניני ישראל של 1 מספר מומחה
ב להחזיקו התכוננו מנגנון־החושך אנשי
 ציורה כאשר נדהמו ארוכה, תקופה מעצר

 מחלת־לבו. בגלל בערבות לשחררו השופט
 המאשימים. נרגעו לא מכן, לאחר גם אולם

למדי יגלה כהן של משפסו כי הבטיחו הם
 חסרת- פרשת־ריגול על מזעזעים פרטים נה

 מעצמה לטובת ביותר, גבוה בדרג תקדים,
 ברחוב ילד שכל אך פורסם, לא ששמה זרה
שמד- את ידע

 ארבעה עברו מאז הבלים. ין5 עכבר
 פרשת־ על ירדה מוזרה ודומיה — חדשים
 של באיחור השבוע, רק המסעירה. הריגול

 כתב־ לבית־המשפם לבסוף הוגש שבועות, 15
 מחייב שאינו פורמלי מעשה — אישום
 המשפטי היועץ — המאשים פעולה. לשום

 לקבוע אפילו ביקש לא — ישראל לממשלת
המשפט. לבירור מועד

ה .המרגל כהן, אהרון נשאר בינתיים
 משוחרר מאשימיו, בפי המסוכן־ בינלאומי

 העולה בכל לעסוק חופשי נפשו, כאוות
 הספר את הוציא שבועיים לפני רוחו. על

 על ספריו בסידרת (והלפני־אחרון) השלישי
 בשורה להופיע מתכונן והוא הערבי, העולם

 מועדון מטעם לכבודו פומביות מסיבות של
המפ״מי• צוותא

 עכבר האשמות של הר הוליד לא מעולם
 זה עכבר וגם משפטית. פעולה של כזה

הכלים. אל מאד נחבא
 לעצור היה אי־אפשר הסודי. הארכיון

 בדרג החלטה ללא כהן אהרון כמו אום
 בך דויד מטעם אישור — ביותר הגבוה
 הנחפז, הצעד נעשה מדוע עצמו. גוריון
 אם המתוכננת, הרעשנית הפרסומת בלורית

לדין? מיד כהן את להביא כוונה היתד. לא
 גירסות בשעתו העלו כהן של ידידיו

השאר: בין שונות. אפשריות
 להחרים כדי יוזמה הפעולה שכל •

 בהן, של היהיד־במינו הפרטי הארכיון את
 שחור־על״גבי־ מוכיחים מיסמכיו שמאות

 כעשרות כמזיד חיבל בן־גוריע דויד כי לבן
 שלום של הסדר למצוא ערביים נסיונות

העברית. ההנהגה עם
הצ לא החוקרים בתוהו: עלה זה נסיון

 ארכיון של הימצאו מקום את לגלות ליחו
מיספכים אלפיים החרימו זאת לעומת זד-

פיוטי שט
 רשמית השייך דבר, עתונים. אין למפא״י

 לסם כתחליף רבים בעיני נחשב להסתדרות,
 בשטח זעירה. פוסט ג׳רוסלם תפוצת מרדים.

 מפא־י שבועוני תפוצת מגיעה השבועי
ספורות. למאות בקיוסקים

 מפא־י החלה האחרונות בשנים אולם
 עתונים על לשלוט צורך כלל שאין מבינה

 המצאה גילתה היא בעתונות. לשלום כדי
 העתו־ על השולט פוליטי גורם מהפכנית:

למע שולט מסויימות, בעמדות־מפתח נאים
 את המכוון האינפורמציה זרם כל על שי■

 שהם בעתונים נעשה הדבר אם דעת־הקהל.
 יעילה ההכוונה הרי בלתי־תלויים, לכאורה

יותר. עוד
 יושבת בפאריס מסתורי. פסבדונים

 כי הדואגת ישראליים עתונאים של קבוצה
 ידיעה אף לישראל צרפת מבירת תגיע לא

 צרפת שלטונות על מקובלת שאינה אחת
 כתב בן־גוריון. דויד של קבוצת־החצר ועל

 שמאמריו קאר, מורים הוא במקום הארץ
 של כביוליטינים נקראים צפון־אפריקה על

 כתב יותר עוד בולט הצרפתי. הצבאי הממשל
 מנגנון- איש לשעבר שגב, שמואל מעריב,
זה.• מדיני כיוון של מובהק משרת החושך,
 בידיעות מופיעות החלו ימים כמה לפני

מ אבירן. אלי בחתימת כתבות אחרונות
 מוכר שם מסתתר זה פיוטי שם אחורי
 של מזכירו לשעבר גלי, אלקנה יותר: הרבה
 הצרפתית המהדורה ועורך דבר כתב ביג׳י,

 המופיע שבועון אובסרבר, הג׳ואיש של
 שמעון את והמשרת גולדמן נחום בכספי

 של העיקריים הדוברים אחד הוא גלי פרס.
קבוצת־החצר.

קיבוצים
העקרון שכר
 לקבוץ?־ ללכת רוצה אתה הנה. בוא «ילד,

 זו שאלה הפנה השחור התיק עם האיש
 שליד גבירול כפר במעברת 13 בן ילד אל

 בן דשתי, צבי שניב• שש לפני רחובות
 בצרי- שהתאכסגה מעיראק עולים למשפחת

 הוא הרבה. היסס לא במעברה, דל פון
שמע הוא לקבוץ. הולכים שהם מחבריו שמע

 בכל חשאי. בין שגב, פירנזנז השבוע *
הציו את ®ונא אל־נאצר עבד כי וזרצינות.

 ת:־ך ללמוד חונחז שבילדותו מפני נות
לרצונו. בניגוד
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