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שהת אגודת־ישראל איש גרוס,
 פועלי עם הסחירות לפני אחרה

ה ״העולם לכתב אגודת-ישראל,
 אצל הנעשה על לדבר רוצה ״איני : זה״

 כי הדתית־לאומית, המפלגה חברי מתחרינו,
 כשהוא ),51( גרוס הוסיף מלשין,״ אינני

 רק אספר ״אני האדמוני: זקנו על מחליק
 לשמוע.״ מה ויש מפלגתי, על

אנ מיוחדים. ערכים יש לאגודת־ישראל
״אצ בחינוך. תפקידם עיקר את רואים שיה
 לאשה כיאות לבושות הולכות המורות לנו

יצי ילדינו את מלמדים לא אנחנו בישראל,
 זה בגלל בלתי־דתיים. יהודים של רות

 טשרניחובסקי.״ את מלמדים לא אנחנו
 הנתמך אגודת־ישראל, של המיוחד החינוך

 לתוצאות גורם הממשלה, על־ידי ברובו
גר לבושות הולכות בנותינו ״כל חשובות.

 גרום, התגאה ,״13 מגיל כבר ארוכות ביים
 החום. תיקו אל הכחולות בעיניו פזילה תוך

 זכו זה בשטח כי ספק היה לא לגרוס
 אותם רואה הדתי הציבור וכי רבה, להצלחה

הדתית־הלאומית. מהמפלגה שונים
אי אגודת־ישראל ואמונה. שכל ללא

 לה יש בלבד; דתיים לענינים מוגבלת נה
 גרום לדעת חילוניים. יענינים לומר מה גם

 ואדי־סאליב ביותר. הרצינית היא עמדתה
 את להוכיח הח״כ את המלהיב נושא הוא

 את שאל בואדי־סאליב?״ קרה ״מה דבריו.
 חסרי־האינטלי־ האנשים מן ״לקחו עצמו.
 נשאר ולא האמונה את הואדי של גנציה
בש גם למרוד. מאשר אחר דבר שום להם
בן פי על ואף בעוני חיים מאה־שערים כונת

עש מיבצר־עוז. פני זה שלישי יום בוקר
הג הראשי, השער את חסמו שוטרים רות

 הבניין, בתוך שלהם תחנת־המעצר על נו
המו המדרגות לאורך חוליות־חוליות ניצבו
שלו עמדו שם הרביעית. הקומה אל בילות

 הראשית שופטת־השלום — השופטים שת
זיגלמן יעקב יהודאי, זלמן שטרקמן, מרים

 בן־הרוש דויד של פסק־דינם את להקריא —
סליב. מואדי חבריו ושלושת

בהפ — שארכו המשפטיים, התהליכים
ל נראו שבועות, משישה למעלה — סקות
 אולם יבשים. או דקדקנים חסרי־רוח, עתים
 המאוזרר האולם היה הישיבות מן דקה בכל

ה כי גורליות. של מתח, של אוירה דחום
 אזרחים. ארבעה של משפטם היה לא משפט

 של משפטו עדה. של משפטה היה הוא
סליב. ואדי

 כי היתה, הסניגורית של העיקרית טענתה
 של תוצאה היו ביולי 31ה־ ליל מאורעות

 העולם השמיע אותה טענה — פרובוקציה
 סוף־ למחרת כבר .לראשונה, ז) 140( הזח

 בכתבה ממוסמבת. בכתבת־ענק הדמים, שבוע
הפרו עריכתה התקר-ת: התחלת תוארה זו

 הדר, בקולנוע מפא״י אסיפת של בוקטיבית
 להיכנס ומוכנה־מראש ערוכה כשהמשטרה

הסביבה בתושבי מכוונת התגרות לפעולה;
 שהכניסה בעוד רמקול׳ הפעלת על־ידי הן —

 הסתה על־ידי והן למוזמנים מוגבלת היתר,
המארוקאית. העדה מבני אחד של מבויימת
ר ״אין׳ ב  התפתחו אך בן־הרוש!״ ד

הקולנוע, בפתח הראשונים חילופי־הדברים

תשפורית; הזכויות ל3( י ז נ צ ז י
המקונד ולמועצות לעיריות לרוץ ח״כים לשכנע הקשיים

 ויכוח נערך הותית־לאומית המפלגה במרכז כמפא״י. רק איגם י*ת
 בבחירות עצמם את להעמיד שיסכימו ורפאל, בורג הח״כים עם חמור

 לשיקולו העניו את להעביר ממושכים״הוחלט ויכוחים אחרי ירושלים. לעירית
הצופה. עורן ברנשטיין, צבי של האישי

שעב■ היחידים חרות עסקני אינם זערור ומשה שש צכי •
הבבליים העסקנים אחד כי לודאי קרוב הכחירות. לפני למפא״י רו

למפא״י. הצטרפותו יעל בקרוב יודיע בירושלים

כי הודעה, עסקניה שני לעזיכת כקשר תפרסם חרות •
 מפלגתם. את לעזוב כדי ממפא״י פיתוי הצעות קיבלו וזערור שש צבי

אל־יום. מפא״י, של רביהע בבטאון רבות לשנים עבודה קיבל זערור

המנוח רוקח ישראל של יחסו על מדוייקים פרטים •
את לפרסם רוקח יצחק הפרדסן אחיו יחליט אם יתגלו, מפלגתו לעסקני

של לפטירתו יום שלושים נמלאת העיתוי: הצזואה. של הציבורי החלק
רוקח.

כמ המופיעים הדתית, המפלגה של מהמועמדים חלק •
הכחירות. אחרי מיד יתפטר לכנסת, כרשימה ריאליים קומות

הם.מפלגותי מרכזי אל במכתבים זאת, לעשות התחייבו כבר חם

הצ״כ: לראשי כאכ-ראש שיגרום 8נוסן מקומי סכסוך־ •
שעורך־הדין בעוד פתח־תקוה. לעירית המפלגה רשימת ראשות על התחרות
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ו׳־ מאוזוריך המפלגה - ונזיר הח־־וזרב, נז\ הפהר ״אר
ל המובנת־מאליה: הסיבה מתפרעים.״ לא

באלוהים. אמונה יש מאה־שערים אנשי
ל הצעה כשהעלה השנה התפרסם גרום

 ליד להלך חשופ-ם בבגדי־ים נשים על אסור
לבו מתבגרות נערות בעד למנוע הטיילת,

 ברחובות מלהסתובב קצרים במכנסים שות
 גרוס קבע דוחות,״ ממש הן ״הרי העיר.
 החזה את ממש ״רואים עמוק, גברי בקול

שלהן.״
 לעתידו ובראשונה בראש גרוס דואג לכן

 צה״ל רק שלא פי על אף כי צה״ל. של
דו ובראשונה בראש אלא ישראל, על מגן

 להרחיק צורך יש השמים, מן למדינה אגים
 ״עיקר במוסר. הפוגעת שחיתות כל מצה״ל

בחשי ציין במוסרו,״ הוא צה״ל של כוחו
השחי בו חסרה לא ״ולצערי גרום, בות

תות.״
ה שאר נציגי כמו ההונגרי. המרד

 תזכה מפלגתו כי בטוח גרוס היה מפלגות,
 את ביסס לא הוא בבחירות. ניכרת לעליה

 עדות בני של עדתיים קולות על חישוביו
 האישיים. בתומכיו דווקא האמין המזרח,

 דתיים קולות לומר: יכול אני אחד ״םוד
 שייכים שהיו ורומניה, הונגריה יהודי של

 אלינו.״ יעברו הדתית־הלאומית, למפלגה
 הח״ב של בקולו ניכרת נצחון של נימה

 שפיגל, ליהודה הבטיחו הם ״כי מהונגריה.
 מקום הדתות, משרד של הכללי המנהל סגן

 כל אותו. סילקו זה ובמקום בכנסת בטוח
 כעבור עבורנו.״ להצביע הבטיחו ההונגרים

אנח מבוססות. הנחות ״אלו הוסיף: דקה
 ולא נסים על זה בענין מסתמכים לא נו

בן־נסים.״ על

המרוקאי□ מדד
ק ס הדין מ

כ־ לבש שוב בחיפה השלום בית״משפס

 כיבוש פעולת — לפעולה המשטרה נכנסה
 מו־ כשרשימות סליב. ואדי כל של וטיהור

 מצוד השוטרים ערכו בידיהם, כנות־מראש
 ליכוד ארגון ראש הראשית: המטרה בבתים.

בן־הרוש. דויד צפון־אפריקה, עולי
 גילה ממן חיים משפחת של רומני שכן

 בית. באותו בן־הרוש של הימצאו מקום את
 היושבים על ציוו הבניין, את הקיפו שוטרים

 התפתחו המאורעות או! — לפתוח בפנים
 קצינים בכוח, נפרצה הדלת הבזק: במהירות

 בן־ ברימוני־עשן. להשתמש איימו בכירים
והעל אותו היממה שהפגנת־הכוח הדוש,

 אתו לגמור עומדים הנה כי חשש בדעתו תה
 את ומסר — אחת יריד, ירה החשבון, את

 המא־ מרד חיפה. משטרת מפקד לידי עצמו
המארוקאים. משפט החל חוסל. רוקאים
 התחשבו לא הנכבדים השופטים כי יתכן

 חברתית חשיבות ידועה זד, למשפט אך בכך,
 לפני מתחת כי ראשונה. ממדרגה ופוליטית

 קיפוח של מחלחלת תהום רבצה המרד
 פיגור, עוני, הזנחה, של והרגשות־קיפוח,

 שתולדות תופעות — והתנכרות זילזול
 כי הוכיחו כולו העולם ברחבי המשפט

לרפא. עזר לא פסק־דין או עונש שום
ה שלושת מתוך שניים (של פסק־הדין

 מאסרים לבן־הרוש, מאסר שנתיים שופטים):
 האחרים. הנאשמים לשלושת יותר קצרים
 לבן״ כי סבור היה זיגלמן השופט ואילו
 לאחרים מאסר, חודשי 11 מגיעים הרוש

הרוב. מידי שקיבלו ממה פחות עוד
 מכוניות־האסי־ אל הארבעה הובלו כאשר

 משולהבות שורות בין. בחוץ, שהמתינו רים
 — הצופים אחד צעק הואדי, תושבי של

 תיכנס בן־הרוש, דבר ״אין אשכנזי: דווקא
לכנסת!״

בצו יביע העם כי מאד, מעשי סיכוי היה
 ואדי מאורעות כל על שלו דעתו את זו רה

 לשבת צריך אינו בן־הרוש כי יפסוק סליב,
אלה. במאורעות חלקו על בבית־סוהר

 המפלגה, לעורק' חדש זם הכנסת בשם הראשון למקום טוען בראז יצחק הצעיר
אמצעים בנקיטת העסקנים, מוותיקי זהבי, דויד הקודם ראש־הרשימה מאיים

יסולק. אס מרחיקי-לכת, הפעתייס אישיים

 ישראל ״כנסת רשימת עבור להצביע התבוננת אם •
תצטרך אשכנזי, הרב של הרביעית לכנסת לבחירות העולמית"

 הרשימות בין תחיה שרשימתו לוודאי קרוב להצבי׳ע. מי בעד מחדש לשקול
הדרושות החתימות 750מ־ קטן חלק רק צירף הוא הסיבה: סופית. שתפסלנה

שצירף בחתימות לזכותו המרכזית הבחירות מועדת ביקש רשימה, להגשת
הקרובות. לבחירות שהגיש לרשימת־הנפל

כחודש תפורסם נכים לשיקום מרכז פתיחת על הכרזה •
ר. כ מ כ ו  ספירו, ארנסט פרופיסור של בפיקוחו שהיתה הנסיונית, המחלקה נ

הקציב שבן־גוריון אחרי תל־השומר, בבית־החולים עצמאית למחלקה תיהפן
לירות. 5000 של בסכום תרבות לצורכי קרן עבורה

משרד לבין הסוחרים התאחדות בץ היחסים חידוד •
פנחס השר של קטרוגו. דברי הסיבה: מאד. יחרין? והתעשייה המסחר

 מפא״י, במויעדון, סוחרים, בפני הויפעתו בשעת שנאמרו ההתאחדות, על ספיר
 הסוחרים של האינטרסים את למעשה מיצגת אינה שההתאחדות טען השר

 הסוחרים התאחדות ראשי ובפוליטיקה. בהפגנות זאת תחת עוסקת הקטנים,
הפוליטיים, שיקוליו בגלל כי השר את להאשים בהתקפת־נגד, לצאת עומדים

בין כבר נחתם הקמתו על שהסכם השרשרת חנויות מפעל להכשל עומד
 ממשלתית תמיכה הבטיח ספיר הברית. מארצות הדן בעלי לבין .ההתאחדות

היום. עד ניתנה לא התמיכה אולם למפעל

עקרונית בשאלה להכריע כקרוב יאלץ הדתות משרד •
ה ב שו בעת תתעורר השאלה הדת. בעיני הסובוטניקיס של מעמדם t ח

הסובוטניקיס זוג את להשיא יש כיצד להחליט הדתות משרד על שיהיה
אזרחיים. בנישואים להסתפק מסרבים להינשא, בקשה שהגישו הצעירים
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