
שמורות) הזכויות (כלתצפית

להו ביניהן יסכימו !ת־חרות ותנו מפא״י אם תופתע אל •
 נעשים זה בכיוון שקטים נסיונות ת. ההדדי! ההשמצות מתח את ריד

תי־רשמיות. ב בשיחות הצדדים משני מנהיגים ׳על־ידי

יפנה לבחירות, מסביב הכללי המתח ירד זה, הסכם יושג אם
 מפא״י, על חריפות מהתקפות יימנעו והצ״ב הדתיים כללי. לשיעמוס מקומו את

מפ״ם את נם תרסן תקווה ואותה הבאה בקואליציה שישותפו אמונה מתוך
 הסיכויים שארית של השבוע, ימולם,ד לשיעמום: נוסף גורם ואחדות־העבודה.

בבחירות חדשים רציניים גורמים להופעת

II

ששר אחר הקרוב. בעתיד יתעד!רו ישראל־ליבריה יחסי •
 גומי בליבריה לרכויש הבטחתו את קיים לא ספיר פנחס והתעשיה המסחר
 כדי יותר חריפים בצעדים לנקוט ה ליבר עומדת וקפה, ברזל עופרת, גולמי,
 •חומרי בישראל לקנות ליבריה זפסיק לא אף־על־פי־כן זו. הבטחה אחר למלא
.1958 משנת ההסכם לפי בניין,

תעלת־ את לעבור מבלי אר::ה, תוחזר טוסט־״ ״איננה •
 בסואץ, החופשי השייט בעית את ״ם בא להעלות ישראל כוונת אף על סואץ.
 שגרמת בושת־הפנים אף על !אוימללה, 1 הפרשה את לחסל החלטה כבר ,נתקבלה
 השיג כבר האניה ששיגור העובדה על מצביעים זה, פתרון מצדדי לישראל.

המילווה היענקת עיכוב ובגרימת המצ־ים עקשנות את בהוכיחו מטרתו, את
התעזה. לפיתוח הבינלאומי הבנק של הגדול

I״ עדתיים קולות אלפי הפסיד1: עלולים הכלליים הציונים •
% בטוח במקום הראשי, הרב בן נימים, משה של מינויו בעקבות בירושלים. י!י |

הנידון
)3 מעמוד (המשך
ה בראש ללכת מסוגלים שהם
 מה ובאמרם לו כהחניפם המון,

לשמוע. שברצונו
 אותם ומבשר העתיד צרכי את שמבין מי

 במשך בהכרח נראה מהפכני, רעיון בצורת
 כבלתי־ כיוצא־דופן, כמטורף, ארוכה תקופה

 נצלב פעם לא כבוגד. כעוכר־האומה, הגון,
לחדש. שבא האיש זו בארץ

לה רצונם בכך. רוצים אינם צעירי־הזוהר
 אפילו הבריות. על מקובלים חביבים, יות

 בצורה זאת יעשו הרשמי, הקו נגד בהסיפם
 באמצעות הגונים, אנשים בחברת פקחית,

לפופולאריות. מכבר זה שהפכו סיסמות
★ ★ ★

m ב־ הזילזול - אלה תבונות תי 
U) מחיר בכל חן למצוא והיצר רעיונות 

 הדן מום, אותו של תוצאות אלא אינן —
מדינית. לעקרות צעירי־הזוהר את

 מפני המחשבה לעולם כזיס הם
ל הרוחניים הבלים להם שחסרים

בו. ולהיווצר ליצור בו, נוע
 לתפוס העתיד, לנבכי לחדור הנסיון כי

פת מועד בעוד לגבש הגורליים, צרכיו את
פתרו אל לקרב לבעיותיו, מהפכניים רונות

 שחונכו ההמונים את אלה בלתי־אהודים נות
המ זוהי — ומנוגדות אחרות תפיסות על

האמיתי. המנהיג של היסודית לאכה
ה היא הזאת הרעיונית היצירה

 גלי לאיש־המעשה. מפה מספקת
במעגל, מסתובב הוא בזאת, מפה

במדינה

!״הטשבור אגז ״הפירג
 להתקפת־נגד. במפלגת המזרח עדות בני יצאו לכנסת, מועמדיהם ברשימת

את מארגן ניסים, משפחת נגד רבים ומשפטי המנהל שמיר, שמואל עודך־הדין
 ערב המפלגה מן לפרוש מאיים ון, אלישר־סיו הירושלמיים פלגההמ עסקני

הבחירות.

בשופטים לכהן ״אל־על״: לטייגי מצפה חדש תפקיד •
 פשעים על השיפוט לסמכות ביחס המעורפל למצב קץ לשים כדי מעופפים.

 עומדת אחרת, מדינה של שטח מעל אחז מדינה של במטוס באוויר המבוצעים
רבי־חובלים של לזו דומה סמכות ים לטייב שתתן בינלאומית אמנת להתקבל
 הצורך. בשעת לשוטרי־עזר נוסעים נוי ומ מעצר שיפוט, סמכות כולל באוניות,

 מדינה כל הישראליים: בתי־המשפט של שטח־השיפוט את שירחיב אחר, חידוש
 לב שים בלי בה, הרשומים במטוסים המבוצעיו בפשעים לטפל מוסמכת תהיה

עצמו. הפשע ביצוע למקום

התיכוניים בבתי־הספר זורים הליו כי ספק במעט אין •
תו ב ש ו ב. י רו ק  השנה זו נדחו תביעותיו אשר כונייס, הת המורים ארגון ב

הוכנו הארגון חברי ממושכת. שביתה לערוך אומר גמר הממשלה, על־ידי השניה
 איר״ על־ידי הוזהרו הקודמת, הלימודים שנת סיום עם עוד זו אפשרות לקראת

 של תפקידה ממושכת. שביתה לקראת מועד בעוד ענייניהם את לכלכל גונם
לנסות יהיה הכללית, המורים נסתדרות ל המסונפת התיכוניים, המורים חטיבת

השובתים. המורים במקום משלה ם מוז־ לגייס זו, שביתה להפר כוחה בכל

להחמיר עומד התחבורה ירד מל שליד הרישוי משרד •
תן מ ת ב ו נ ו שי ה. ר ג הי  כל את לשלול הרישוי משרד עומד ון רא! כצעד נ

שקבעו רפואיים סעיפים על־סמך וצח״ל, ששוחררו נהגים מידי הנהיגה רשיונות
נהגי מידי נהיגת רשיונות גם להוציא עומז זה צעד בנפשם. מופרעים הם כי

 לכל שנים במשך גרמו לא מופרעים, היות! בשל ששוחררו שלמרות מוניות,
תנופה. עבירת

 זנבו. את לתפוס המנסה בחתול
לאי כביכול הבזים צעירי-הזוהר,

 פי על הם אף פועלים דיאולוגיה,
 שלא־מדעת או מדעת אידיאולוגיה.

 האידיאולוגיה על-ידי מופעלים הם
 הקודמים, המנהיגים של המיושנת
החדשה. המציאות את הסותרת

או את למעשה צעירי־הזוהר משרתים כך
 ובכל לועגים. הם להם אשר הזקנים תם

 ישנים במחנות — הפוליטית הזירה פינות
בו — ומהפכניים־כביכול שמרניים וחדשים,

 מקשט צעיר־זוהר עגומה: תמונה אותה לטת
גרוט של אוסף והחביבים הרעננים בפניו
 הנואם הוא המושך, האיש הוא זקנות. אות

 להם בז כה שהוא הזקנים ואילו — המלהיב
צעדיו. את למעשה מכוונים

★ ★ ★  ל־ כך כל זקוק דור היה לא **עודם
f j בארץ. הצעיר כדור אמיתיים מנהיגים

 העולם מפת ועל בהיסטוריה קיומו עצם
 חייב הוא גדול. בסימן־שאלה מסומן עודנו

מדי — רבות תהומות פני על גשרים לבנות
הגש מן אחד כל רוחניות. כלכליות, ניות,
מהפכ לפתרונות נכונות מחייב האלה רים

הקיימים. המושגים כל את הנוגדים ניים,
 והמחסור כנערי-זוהר הריבוי לבן

לאומית. טרגדיה הם במנהיגי־אמת
 אין אולי חולפת. טרגדיה שזו לקוות יש

 של ביטוי — הדור של מחלת־ילדות אלא זו
 המתנופפת הבלורית את עדיין המעריץ גיל
 זה כל אולי התנועה. בצריף המדריך של

רוחנית. לבגרות זה דור יגיע כאשר ייעלם
תח אינה אומה של ההיסטוריה

 הזד לא מלבת-מים. לבחירת רות
 לחשוב, היכולת אלא כה, קובע הר

ולהגשים. ללחום

העם
בכנען הלילות ■פ•□

 את ציננו הסתו של הראשונות הרוחות
 רגליהם על רצו ראשונים שלדגים הלילות.

 נעלמו נערות־הזוהר הים. שפת על הארוכות
 בשבתות ההמונית ההגירה הבריכות. מן

נב מלכת־המים מתמעטת. החלה לשפת־הים
להסתיים. עמדה הקיץ ועונת חרה,

 מלחמת־אזרחים, סערה הרחוקה בלאוס
ה פגישת של לאידיליה להפריע שאיימה
 השמחה. חסרה לא בישראל אולם גדולים.
מצ במועט, להסתפק שלמדו המדינה, אזרחי

לשמחה. סיבות וכמה כמה או
 יציאת על־ידי נגרמה הראשונה השמחה
ש כשם אילת. ממפרץ ישראלית פריגאטה

 הפרי־ נכנסו כאשר השמחה בשעתה גדלה
כש השמחה עתה גדלה כן למפרץ, גאטות

 לסיפור בדומה לצאת. מהן אחת הצליחה
 לביתו עז שהכניס היהודי על המפורסם

רבה. הרווחה היתר, הגדוש,
 בתת־ הגרמני הצבא ציוד על הידיעות

 לאומית. לגאווה הן אף גרמו עוזי מקלע
 ובנשקו, בצבאו הדבק הישראלי, האזרח

המדינה. להתעצמות נוסף סימן בכך ראה
 מאנגליה אזהרה. של קולות גם חסרו לא

ההיסטור הדור, מגדולי אחד שלח הרחוקה
 בפני שהזהיר מכתב טוינבי, ארנולד יון

 תנאים כמה פירט בערבים, המלחמה המשך
הצ על הממשלה החלטות לשלום. חמורים

 למען הבאה, או״ם בעצרת ישראל בעת
 עם ביחסים מתקרב משבר בישרו צרפת,

אפריקה.
 על להעיב היה יכול לא זה כל אולם

 במערכת גם רואה שהחל הטוב, מצב־הרוח
 של הנצחי הפלא היתוליים. צדדים הבחירות

 ולידת המעיק הקיץ מות — כנען ארץ
להתחולל. עמד — בסתו מחדש הטבע

בחירות
בשפרעם הפיכת

ב שלא מפא״י של ערבי כנס יתואר לא
 נעים הוא שיטרית. בכור השר של נוכחותו
 הוא מצויינת, ערבית יודע הוא הליכות,

 יש פעם לא אולם מרחביים. נימוסים שופע
כך. על להצטער הזדמנות לשיטרית

 בתל- ישראל קול ערך שבועיים לפני
 פינות מכל שבאו לערבים, ליל־בידור אביב

 במחיאות־כפיים נתקבל אמן כל הארץ.
 עם כפיים מחא המנומס שיטרית סוערות.

כולם.
המיקרו נמסר כאשר כפיים גם מחא הוא

 מהגליל. ערבי מורה שחאדה, לכדים פון
 במסמר הגיש הקהל, את שיעשע שחאדד,

 דאג ״מר החדשות. מהדורת את הערב
 עם לארוחת־בוקר היום הוזמן האמרשילד

 ושיטרית הקהל שחאדה. פתח מלוח,״ דג
כפיים. מחאו

 עבר לשמוע, רוצה הקהל מה ידע שחאדה
 מדבר החל מפולפלת בהתחכמות לאלג׳יריה.

 רק לא בערבית שהוא — גול״ ״דה על
 המלים תרגום גם אלא הגנרל, של שמו
 ציווה גול ״דה שחאדה: אמר המפלצת״. ״זו
 אחרי מאלג׳יריה, לסגת הצרפתי הצבא על

 מסוגל אלג׳ירי מורד שכל לדעת שנוכח
כמוהו!״ (מפלצות) גולים אלף לאכול

ומ סוערות במחיאות־כפיים פרץ הציבור
 כף הוא אף מחא המנומס שיטרית מושכות.

בפאריס. בן־הברית נגד
 קרה יותר גדול אסון חדשים. זנבות
 הערבית העיירה בשפרעם, השבוע לשיטרית

 להשתתף עליו היה שם המערבית, בגליל
 מפא״י של החדשים הקויזלינגים באסיפת
 הביאו אוטובוסים עשרות הבחירות. לקראת

למקום. חינם הסביבה ערביי את
 השר, ישב במיוחד שהותקנה במת־עץ על

 הדרוזי החדשים: המועמדים שני עם יחד
 הוא עביה יוסף והמוסלמי אבו־רוקון לביב

 חניפס, חסן צאלח כי לדעת היה יכול לא
הקו בכנסת מפא״י של הקויזלינגים אחד

הפתעה. לו הכין דמת,
 שקרה מה לו קרה ממורמר. היה חניפס

ה שרותו בגלל רבים: לקויזלינגים לפניו
 כתוצאה ההמונים. לבוז זכה לאדוניו נאמן
 ב־ להחליפו לסלקו, האדונים החליטו מכך

יותר.* וטרי חדש קויזלינג
שיט התישב אך רד!״ — .״הן־גוריון

 הגיש באדוניו, חניפס התמרד השבוע *
זקו היתח1 שלא הקודם, בשם משלו רשימה

בש ושתתחרה חדשות, חתימות 750ל־ קה
 מפא״י קויזלינגי של הערביות הרשימות לוש

החדשים.

ו הזח תעולס «1


