
במדינהשמורות) הזכויות (כלתצפית
הבחירות אחרי אלא ים ין לא כהן אהרון של משפטו •

P מעצרו. אחרי משנה למעלה לכנסת,
את ניכר באופן ענות *’עלו ככנסת מפא״י מפלת •

 שלה במלחמת־התעמולה זלגה 3 תתו מעתה להבא. המפלגה טכסיסי
ת המפלגות נגר ה עיקר את »ן במקום ביותר, לה הקרונו הצ״כ נגד חיצי

חרף’ נזפא״י מאבק וחרות. נגדה, שהצביעו ומפ׳׳ס, ..,!בודה C א; נגד במיוחד ו

שת כהן פר
שקט המוזר ה

שנמנעו. הפרוגרסיבים, ונגד
שרת משה של מעמדו של סופי עירעור :שניה תוצאה

 על־ידי גס אלא ביג׳י, על־ידי רק מואשם הוא אין הפעם מפא״י. בתוך
גרידא אגואיסטיים שיקיליס מתוד כי הטוענים המפלגה, עסקני של אנשי־השורה

ושומר נבחר היה ששרת ספק אין המפלגה. של האינטרסים את שרת הקריב

לסרב. התיעקש לולא למפא״י, היו״ר ס מק את
מקומיות קואליציות התהוות אחרת: מעניינת אפשרות

ת מפני רציני חשש של בסקרה מפא״י נגד הקצוות של  מפלגה השתלטו
ם זו. ת את לאל לשים עשוי בכנסת, שנוצר התקדי  שיצליח במקרה ביג׳י תוכניו

ק להעביר אי־פעם שוב שמאלי מנהיג אזוריות. בחירות של חו ניבא כבר ח

ת מקום בכל יתחברו זה במקרה כי ניר, בחירת אחרי השבוע, לו  השמאל, קו
מין  ביניהם ולחלק מפא״י על־ידי שיוצג המועמד את למגר כדי והדתיים הי

ם את ארצי הסכס פי על שייבחרו. המועמדי
על־ תינתן דיין משה של האישיות לפולחן נוספת דחיפה •
לשעבר הרמהכ״ל את להלל מטרתו שעיקר צה״ל, מיכצעי ספר ידי

ר הספר עילאי. כמצביא חיי את המשרת עתון־הערב מעריב, צוות אושי על־ידי י

ת דיין מן מזה בנאמנו  ארוכות שעות כעת האלוף מבלה זה ולצורך רב, ז
מעריב. מערכת במשרדי

 של מסע־התעמולח כראש יעמדו אמריקאיים יהודים •
הגר־ הממשלה

 לעצמו ורשם השולחן מאחורי ישב הסופר
 המרצים דוכן על התחלפו חבריו רשימות.

 הצעיר ובנו אשתו ההלל. את עליו וגמרו
 נמנע טובה, ברוח הקשיב הקהל בצד. חייכו

ממחיאות־כסיים. באדיבות
לכ רגילה, מסיבה להיות היתד, יכולה זו
 היתה הפעם אולם רגיל. ספר הופעת בוד
אה היה הסופר כי מזעזעת. משמעות בכך
 היה המסיבה במרכז שעמד והספר כהן, רון

 נגדו, נרקמה בגללה אשר היצירה מן חלק
 (ראה מחרידה עלילה במדינה, רבים לדעת

מסגרת).
 הזכיר לא אילם, הסכם פי על כאילו אולם

 המפ״מיים הנואמים מכל אחד איש לא אף
 לאהרון קרתה כאילו זה היה כהן. פרשת את
 מוטב אשר בלתי־נעימה, אישית תאונה כהן

ממנה. להתעלם
 התעלמות אולם לסוחר. עוכר מטבע

 עמוקה מוסרית בעיה העלתה זו מוזרה
השתיים: מן אחת כי מאד.
•  מרגל והוא צדקו, כהן שמאשימי או י

להע הזכות למי ואז — מסוכן בינלאומי
 כפי ולהללו, לכבודו במסיבה כגיבור לותו

 בהבעה שמיר, משה הסופר זאת שעשה
ושובעז• חשיבות של לו הרגילה

ואז — לעלילה קרבן נפל שכהן או •

 מערבית מנית
 כארצות־הברית

 השיג* להחלשת
לגרמנים. אה

 הפרכה אף על
 שרות־ של סודית

עין ־ הגרמני המידי  נ
 ריינ־ הגנרל היהלת
 שקבעה גילן, הארד

הציו־ ״ההשפעה כי

המדיניות יעל זית

נמצאת האמריקאית

ירידה׳-, של רחייזו

 בון ממשלת הטילה
 שלה השגרירות סל

לה בארצית־הברית
ת חררה פסיק יהודי

לל כדי ליחסי־ציבור

שיאת־הירמייח חום ב

בצי עדיין הרתחת
וב חאמריקאי, בור

סוי עיקר הבי  בכליי
שול עליהם אשר
יהודים. טים

כרבת נזגיפת פרצה
שו זה לצורך חפנים־ערכית. כחזית הפוגה תחול • בקרוב ייפג

שג שכבר ההסכם את ברביס להפגין כדי ועיראק, רפ״ם שליטי מאחורי הו

ההדדית, וההשמצה התעמולה מסעות ייפסקו זה, הסכם לפי ביניהם. הקלעים

שופרות פו לא רע״ם ו סי  של מוחלטת איחוד) גם (ואולי הזדהות לתבוע יו
ת' עם עיראק לצרכי הארצות שתי ינצלו הייפוגה את אל־נאצר. עבד גמאל מדיניו

תיח, כלכלי שיקים ש והולכת גוברת במידה נעזרת כשעיראק ופי הסובייטי בגו

המערבית. הכלכלה אל שוב מתקשרת ורע״ם

עאדף, אל־סלאס לעבד חנינת מתן :זו מהרגעח אחת אפשרית תוצאה

ימים. חודש לפני למיתה שנידון קאסם, של הפרו־רע״מי סגנו

הפשרת אחרי מחודשת. לפעילות תתעורר הערכית הליגה •
ת ינסו שוב לרע״ס, עיראק בין הקרירות ת ליצור הערביות המדינו  אחידה חזי

על מתמיד לחץ הפעלת הראשונה: הנרחבת הפעולה משותפים. בענייני־חוץ

ת לישראל העליה ביטול או לצימצוס הסובייטי הגוש מדינות תזרח- ממקורו

ק הרואה המערב, פייס. איר ת הפניית את בסיפו לא מזרחה, הערביות המחאו

ה, בעניין עמדה שום ינקוט ת להתפרש יכולה אשר ז לישראל. כידידותי

ד צפיי לא השנה • הנשפים משפע כף. כל שמח פורים ל
ת בשנים שציינו הצבוריים  הסיבה: מפסים. רק השנה שרדו החג, את הקודמו

רמחים של אפשרות מונע הפורים, נשפי על האוצר שמטיל הכבד המיסיס נמל

שבי צפוייה זאת, לעומת הצבוריים. הנשפים למארגני  פדלידא תל־אביב לתו
 שינועו ילדים מאות יחיו הילדים במצעד המרכזית האטרקציה יותר. מגמנת

שוקי סיבוב תוך בתהלוכת ם הולת־חופ חי נופם. סביב צבעוניי

חיים דרכי
ר אכזריות פ ס ב

כירוש יוקם הספרדית, העדה לאנשי המיועד חדש, כנק •
מו ניסים, חרב חבחר טס מידם נשמטו העדה שנכסי בעיר, חעדח נכבדי לים. קי  י

מון חדשה קרן ק: שי חיסרו־ הון בבירת. עדתם למי מ */ אלף 100 ח  ל
ס גוניות 000 ממכירת שיושג י ל״׳ 200 של בסכו  קוני ראשוני בין מניח., כ

ת מון דוד נכבד, בסכום המניו קלדרון. וראובן סי

 פדויים, אנשי מפוארת. היתה החתונה
 זכרו לא המערבי, בנגב תימן יוצאי מושב

 בשפע הוגשו מאכלים כזו. חתונה מימיהם
 מקורות, לברזי מבעד כמו זרמו והמשקאות

 עמו השמחה במרכז שולמו. כשמיסי־המים
 עתח שזה עורקובי, שלום שחרחר: צעיר
בעמיו. לבעל הפו עצמאי, משק לו הקים

 מופתי שקט על שמר שמיר אולס •
תר חחסורים בימיה א כחן, פרשת של ביו נ

העב חאוניברסיטח של חפרופסוריס רק שר
ה והעולם רית מינו. חתיצבו הז לי
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 עין לגרוע יכלו לא הכפר צעירי
 היקר החתונה שלבוש חיננית נערה

 החיוורות פניה את מאד הלם חתנה, לד.
 ״כדא לחברו, צעיר פדויים בן לחש ״וואלהד

 כ בפהח־תקוזה.״ שבר יש העירה. לנסוע
 פ1כ על ארצה הגיע מאז ימיו שכל שלום,

 הרחי׳ ד,נגבי, במושב עליו עברו נשרים,
 כלתו את למצוא כדי פתח־תקווד, פרברי עד

מאושן] היה היא הלחישות. את שמע שלום
 ביו! בדיוק. ימים חמישה נמשך האושר

 חם כי ובמענה הכלה, אהובה קמה השישי
 עזב! סמוך, במושב חברה לבקר היא צד,
 מוקרן תחזור כי הבטיחה היא הבית. את

 Pin ראה לא הצעיר הזוג של החדש ביתו
כתליו. בין עוד

 אהוב; חזרה כשלא סבלה. סכלונות
 הו] המשטרה. את שלום הזעיק ערב באותו
 ד,סביבו את מכירה שאינה כלתו כי חשש,
 הו במאוחר רק הגבול. את ועברה טעתה

 הפחידה הספר מושב שחיי הכלה, כי ברר
להוריה. הזרד,

 לבית אשתו את להחזיר שלום כשבא
 ו אבי נזעמות. בפנים הכלה הורי פגשוהו

 עו תחזור לא אהובה ברורות: פסק כלה
 את אם עיר. בחיי רוצה היא למושב.

 הי לא לכך העירה. תעבור אותר, רוצה
 תביע הגיש הוא להסכים. שלום מוכן
 מר,רבני תבע הסמוך, הרבני הדין לבית

 הד שאנשי לאחר אשתו. את יחזירו כי
גירושי פסקו: האשה, נימוקי את שמעו

׳ תחזיר הכלה כי שלום תבע ביאושו
 דבר לפי לו, שעלו סבלונותיה, כל את

 המאוכז החתן דרש כן ל״י. 1000מ־ יותר
 הנ הוצאות את לו יחזירו הכלה הורי כי

 ביוו הן אף שהסתכמו המפוארים, שואין
ל׳׳י. 150מ־ס

 וע תלויה שלום של תביעתו בעוד ואז,
 אביו ברוריה לאשה, כתבת הביאה מדת,
 דו והמזוקן הצעיר המשורר של אשתו

 ז היה למערכת. מרתק סיפור אבירן,
 שינוי, לשם שסענד, הכלה, של סיפורה

לה. שר,האכזר לאחר מבעלה ברחה
 תב בהגשת עורקובי שלום עיין השבוע

 נ, נזיקין תביעת זו תהיה נוספת. עד,
 6• ספור את שפירסם לאשה, שבועון
 היאמתב בדיוק למד. לבדוק בלי לשעבר,

באכזריות.

אדם דרכי
שת א חוב מ רו ב

 בשתיקה. כר על לעבור זכאי אדם שום אין
 לאמלל אותו, להרוס יכולה זו עלילה כי
 ואולי הציבורי לעתידו קץ לשים ילדיו, את
 חולה־ האיש של חייו את ממש לסכן אף

 שעה, לפי ממנה, יצא עצמו כהן ואם הלב.
 רקע ללא מחוסן, פחות אדם הרי — בשלום
 יכול בקיבוץ, בטוח ובית מאורגן מפלגתי

יר אף שמישהו מבלי לכלבים להיזרק היה
בכך. גיש

 לשערוריד, ויותר יותר הופכת כהן פרשת
 מועד קבעה לא הכללית התביעה לאומית.
 אחרי הרביעי החודש זר, המשפט, לבירור
 הרימה לא אף מפ׳־ם רב־ד,פרסומת. מעצרו

 הרושם לאלתר. זד, משפם לדרוש קולר, את
ב האשמות כי הוא להתקבל היכול היחידי
 העובר מטבע בישראל הן בינלאומי ריגול

להח השולחן, על לשימו שאפשר לסוחר,
 כאוות המחזור מן להוציאו או בכיס זיקו
בעליו. נפש

 הכיו הרצליה שליד הבלוקונים בשיכון
 רוט! )43( ושרה )48( דויד הזוג את רבים
 ג שעוררה האשד, זו היתה השנים מבין

 בלונדי ברחוב. הזוג בעבור הלב תשומת
 גיל מכפי צעירה שנראתה וחסונה, גבוהה

 נ: ודל־הבשר, נמוך־הקומה בעלה ליד
 התפל; הזוג שכני השניה. העולם מלחמת

 האש את האחרונים בחדשים לראות מאד
 תשובל אביב. לתל יום בכל כמעט נוסעת

 מנו: אך עוררה לרופא״, ״נסיעה לשואלים,
ראש.

 הבע היד. במאומה חשד שלא היחיד
 לם אשתו את נשא טוב־הלב רוסר דויד

 1 את באהבה קיבל בגרמניה, שנים 13
 הראשוני מנישואיה )16( קלרד, לבתה דאגה
 בה! לגור עבר ,1949ב־ ארצה עלה הזוג

 מש; למעלה שהיה הנכה, הבעל צליה.
 שיאפשו כך על עמד הסעד, לשכת בטיפול

 עצני בכוחות משפחתו את לפרנס לו
 ה! מרווחיו בשיכון. ירקות חנות פתח

 כדי ניכרים סכומים הפריש צמים
 תיכון, ספר בבית ללמוד לקלרד.

בנות־גילה. ככל
 של היחידים המשותפים הביקורים

 מכרים אצל היו להרצליה מחוץ הזוג
 שו הכירה שם בתל־אביב. האשה של עירה

 מלצ׳׳ אליהו אש״ד נהג את אחד יום
 גבי קבוע לאורח מהרד, עד שהפך )47(

רוטר• הזוג
 שעבר, בשבוע מאוחרת. אריכות

 לקולב, ללכת לבעלה שרה הציעה שבת,
 ש< דויד ).11( חנוך הצעיר הבן עם יחד
 7 אשתו מצד זה מסוג להצעות רגיל היה

 בהרצלי בסרט לחזות אתר, יצא סירב,
 לתלות ביקש בלילה הביתה חזר כאשר
 מיהרה אשתו אך כרגיל, בארון מעילו

 המעי] את עבורו לתלות הציעה אדיבות
סרחה. ממנו לחסוך

 לת׳ האשה נסעה שוב בבוקר למחרת
 הצחח שעת תגיעה כאשר לרופא. אביב
 חנו את רוסר סגר לבוא, בוששה והיא

 ! צהריים. לאכול חביתה ניגש הירקות,
 הו המטבח. גם וכמוהו ריק היד, מקרר
 ח עיניו: למראה נדהם השינה, לחדר מיהר
החו סני על באי־סדר פזורים היו צים
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