
במדינה שמורות) הזכויות (כלתצפית
הסיבה: שלו. הגבוה העבודה מתח את ירפה גוריון בן דויד

 לצרפת המפורסמת שנסיעתו יבורלצ יוודע בקרוב כי יתכן לכך בקשר בריאות.
אלה. בסיבות קשורה היא אף היתה
ימשיכו השמאל חוגי במפ״ם. פגימייב חיבוכים על לשמוע היכון •

 של העיקרית טענתם בממשלה. מפלגתם השתתפות נגד הפנימית במלחמתם
אחדות ללחץ נכנע במפ״ם הרוב :הצעיר השומר בקיבוצי שיפעלו המתנגדים,

המאוחד. בקיבוץ המשבר בגלל לממשלה להיכנס ששאפה העבודה,

את ינטוש מתפקידו, גולדמן נחום יתפטר ההכחשות אן* על •
 רק יודפס מהספר חלק כי שידרו חייו, תולדות את יכתוב נולדמן העסקנות.

מותו. אחר

חומר־נפץ. רווי ספר בקרוב יפרסם בן־הרוש דויד גם 9
 מאורעות על ספר כותב עונשו, מחצית את עוד לרצות החייב בן־הרוש,

סליב. ואדי

שיודפסו השקלים, הגרמנית. בשפה יודפסו ציוניים שקלים •
 בעברית כתובות ישאו בגרמניה, החדשים הציוניים לסניפים נועדים בירושלים,
ובגרמנית.

 כדי ובלתי־רשמי רציני לחץ להפעיל עשוי החוץ משרד •
האנטי־ נימתו את לרכך לפחות או ״אקסודוס", הסרטת את למנוע
 על־ידי רשמית אורגן בארץ שסיורה רשמית־למחצה, אנגלית אישיות בריטית.
מפתח, עמדת בעלי ציבוריים גופים נציגי עם לכן בקשר שנפג הבריטית, הצירנת

בכך. הצורן על בברור להם רמו

העם
וגרון אוון אך,

 עתוני־ שני הוציאו השבוע מימי באחד
הכו מיודדות. הוצאות ישראל של הערב
 של נוסף נצחון על סיפרה הראשית תרת

עמו (ראה אסיה במישחקי הכדורגל נבחרת
 ידיעה הודיעה העמוד בתחתית ).16—17 דים

בישראל. חדשה ממשלה שהוקמה צנועה
ב זו תופעה לפרש יכלו אופטימיסטית

ב ישראל אזרחי של הגוברת התעדנות
 פרוש היה לפסימיסטים האסיאתי. מרחב
 הממשלתית הקואליציה עסקי יותר: פשוט
האף. מן לכולם יצאו

 האף בעוד מלחמה. אוניות שתי
 לידיעות הקשיבה והאוזן בממשלה עסוק היה
 בשמיים, העין צפתה הנבחרת, התקדמות על

 סוף־סוף ירדו כאשר גשמים. ענני חיפשה
 חששות את במקצת והפריכו קלים מטרות

 נשמו המים, מקורות ודילדול הבצורת
 לכך סימן בכך ראו ליצנים לרווחה. רבים

 על משפיע דיין, משה החדש, ששר־החקלאות
מטה. של הזקן על כמו מעלה של הזקן

 ענינה הכל מן שפחות אופייני זה היה
 השבוע: של העיקרית הפוליטית הידיעה
מלט מיטען עם קטנה יוונית אוניה שיגור

״ ׳ י י יה י * א

משא לישראל. עבודתו מקום את להעתיק עלול קמחי ג׳ץ •
 שקמחי שובים,הח הישראליים היומונים אחד לבין בינו מתקיים כן על ומתן
שלו. המערכת ראש להיות רוצה
סערה יעורר ילדים מרובות משפחות לעידוד החוק •

 העבירה השלישית שהכנסת אחרי הכנסת. שולחן על בקרוב, שוב, לכשיועלה
שורה מגורי־בהן חיים חרות ח״כ יעלה בחפזון, ראשונה, בקריאה החוק, את
החוק. בתוכן מהפכניות הצעות־תיקון של

כדורסל. משחקי מכירת על חמורות האשמות תתפוצצנה •
 המחוזי לבית־הדין שוחד הצעת בענין פנו קרית־מוצקין מכבי ששחקני אחרי

אשדות־ הפועל נצחון אישור את הכדורסל בוועדת מכבי נציגי שהוי בחיפה,
נמכר. זח משחק כאילו הטענה את יעלו חולון, הפועל על יעקב
במזבלה לירות מיליון ישקיע והתעשיה המסחר משרד •

 מכונות קנית לממן מוכן היה לא החקלאות שמשרד אחרי בתליאכיב,
 שקיבלה גדין, חברת תוכל התוכנית לפי לקומפוסט. הפסולת להפיכת מיוחדות

 יגיע שערכו אורגני, זבל שנתיים בעוד ליצור המזבלה, קל שנים 27ל־ זכיון
בחודש. לירות אלף ל־ססו
בכרור־חיל. יוקם ושימורם ירקות לייבוש מיוחד מפעל •
למזבלות. שנה כל הנזרקים עודפי־הירקות לבעית הפתרון זה יהיה
הקידוחים לשטח לחזור עלולה ״קונטיננטל״ הנפט חברת •

 במומחים המתייעצת בחברה, מתנהלים כך על דיונים חיפה. ליד בכורדני
לגיאולוגיה. ידועים

הציבורית. התחבורה למשק לחדור עשויה חופשית יזמה •
 ההעלאה אחרי כי לממשלה יציעו והמקשר דן אגד, הקואופרטיבים, שלושת
 הפיקוח יבוטל —בקירוב אחוזים 16ב־ שתסתכם — הנסיעות מחירי של הקרובה

רגי קפיטליסטיות שיטות לפי יפעלו והם הקואופרטיבים חישובי על הממשלתי
 למדד■ צמודה תהיה הנסיעות במחיר נוספת העלאה כל והפסד. רווח של לות

מפסידים. או מרוויחים הקואופרטיבים אם בחשבון לקחת מבלי יוקר־המחיה,

ש כפי נעצרה, שם לפורט־סעיד, ישראלי
 שהדבר מכיון מראש. לחזות היה אפשר

 העולמי הבנק הלוואת מתן ערב בדיוק קרה
 תעלת־סואץ, שיכלול לשם רע״ם, לממשלת

 נועדה הקטנה המשאית כי לנחש היה אפשר
 את האחרון ברגע לפוצץ •כטרפדת, לשמש

הל הבנק מן לסחוס לפחות או ההלוואה,
 ההלוואה, אשור עם לישראל. שניה וואה

זה. נסיון נכשל ימים, שלושה כעבור
 הצוללת היתד, יותר רצינית אנית־מלחמה

 הודות לחיפה. שהגיעה הראשונה הישראלית
 הוא — לגרון גם תעסוקה ניתנה לה

הידד. מקריאות הצטרד

הממשלה
שהסכים האיש

 פעם שאל בן־אהרון?״ אותי שונא ״למה
 מפני זה ״האם יריב, ח״ב בן־גוריון דויד

עושה?״ שאני מה לכל מסכים שהוא
 בקרוב אולם מענה. בלי נשאר בן־גוריון

 מן החל כי בעצמו, הדבר את לחקור יוכל
אוס יליד בן־אהרון, יצחק הצטרף השבוע

 לידיו קיבל ישראל, שרי לשורת ,53 בן טריה
ה אחדות־העבודה של היחיד התיק את

התחבורה. תיק — מצומקת
 אח־ שמרכז אחרי רוצה. אינו יגאל

 נגד 62( דעות ברוב החליט דות־העבודה
ל ולהיכנס בן־גוריון תנאי את לקבל )37

 ה־ הדתיים־לאומיים, מפא״י, עם קואליציה
 מי הבעיה נתעוררה ומפ״ם, פרוגרסיבים

 זאת היתר, בממשלה. המפלגה את ייצג
חמורה. בעיה

 ראשוני כי נהוג זה אין השמאל במפלגות
אוטו מועמדים גם יהיו רשימת־ד,מועמדים

 גלילי, ישראל ,1 מס׳ שרים. לתפקידי מטיים
 אין חבריו לדעת וגם — שר להיות רצה לא
 שהיה מי של לאופיו המתאימה כהונה זו

ישראל. של הראשון שר־ו־,בטחון סגן
 מן יצאו הקודמת בממשלה השרים שני

ה שר־הפנים בר־יהודה, ישראל החשבון.
 לרדת רצה לא הקודמת, בממשלה מצטיין
ה שר־התחבורה משני. תיק לקבל בדרגה,
כמת לחבריו נראה לא כרמל, משה קודם,

 בממשלה. המפלגה של יחיד נציג לשמש אים
 אחד אמר פוליטי,״ איש מספיק לא ״הוא

מחבריו.
ברשימת־ד,מועמ 2 מם׳ אלון, יגאל נשאר

ל להיכנס המפלגה את שדחף והאיש ,דים
 הוא לדבריו: הסיבה סירב. אלון קואליציה.

 בהצטרפות שצידד הרושם יתקבל כי רצה לא
לשר. בעצמו להיות כדי רק

 כל חיסול עם היטלראיים. זכרונות
 שהיה מי של תורו הגיע האלה, המועמדים

 חבר והנהו הבריטי, בצבא בחיל־ד,חפרים סרן
 החדשה, בעמדה להתחפר גבעת־חיים, קיבוץ

 להתרגז, הממהר התוקפני, האיש הסכים. הוא
 לו מזכירות שהן הבחירות למחרת אמר
 הבחירות ,1932 בשנת בגרמניה הבחירות את

 כתגובה לשלטון. היטלר עלית את שהכשירו
 בלתי־מחמיאים משפטים לכמה זכה לכך

בן־גוריון. של הגדול במאמר־הנצחון
 נראה לא האנשים שני בין הריב אולם

 אנשי הפוך: חשש היה השבוע ביותר. חמור
 להוות יצטרכו עמו בן־אהרון, כי חששו מפ״ם

 משענת יהיה לא בממשלה, שמאלי גוש
 שר יוביל לאן בטוחים היו לא הם חזקה.

יתחבר, ולמי התחבורה

שולחן לאות! חזרה
 להחליט היה מפ״ם על הגיע. הגדול היום

לכאן. או לכאן
 פטורים יהיו כי קיוו מפ״ם ממנהיגי רבים

בטו היו הבחירות למחרת מהחלטה. בכלל
 בממשלה, בהם ירצה לא שבן־גוריון חים

 לקבל יוכלו שלא תנאים מראש להם יעמיד
פנים. בשום

 להקים בנסיונו ביג׳י נכשל כאשר אולם
 שמאלה, שוב פנה ימנית־אגודאית, קואליציה

 שנה חצי אשר המפלגות לאותן כסאות הכין
 ליד לעולם עמן ישב שלא הודיע לכן קודם

אחד. שולחן
 היה במפ״ם פ״כיודהסופר״. פרתה

 לא הפעם קמו ההצטרפות נגד רב. ההיסוס
 ריפ־ יעקוב כמו מובהקים, אנשי־שמאל רק

במפ כימניים הידועים אנשים גם אלא תין,
 טענתם: קובנר. אבא המשורר כגון לגה,

תצ דבר, מפ״ם תשיג לא הבאה בממשלה
 שינגדו מעשים עבור באחריות לשאת טרך

המפלגה. דעות את השטחים בכל כמעט
המש היתד, כה עד נוספת: נגדית טענה

 הכיל פנימי, תקנון רק הקואליציונית מעת
 על מבוססת תהיה הפעם רבים. חורים

אלה. חורים גם שיסתום חוק
 מאיר בראשות המפלגה, הנהגת אולם

 להיכנס. דעתה: על עמדה חזן, ויעקוב יערי
 ב־ בבית־הסופר שנערכה מתוחה, בישיבה

פרוזאיים: נימוקים ארבעה העלו תל־אביב,
 כניסת את תימנע מפ״ם הצטרפות •
לממשלה, ד,צ״כ
 כמעט השתנה לא פורמלית מבחינה •
 וגם הקואליציונית, למשמעת ביחס דבר

בהסדר, חורים לגלות יהיה אפשר הפעם
 פרט למעשה, יקטן לא מפ״ם ייצוג •

 מ־ אילת הוצאת (למשל: קיצוצים לכמה
משרד־ד,פיתוח),

פועלית. בקואליציה רצו מפ״ם בוחרי •
החשש נשמע: לא העיקרי הנימוק אולם

 והנזק בקואליציה, ישיבה של החושך מפני
הארצי. לקיבוץ יגרום שהדבר

 מפ״ם מרכז קיבל כאשר זמן. פצצת
 •42 נגד 72 של ברוב המנהיגים דעת את

 המפלגה של הטאקטית עמדתה כי הכל ידעו
קשה. תהיה בכנסת

ה בויכוח כבר מיד: בכך הבחינו יריביה
 המימשל את לבטל בגין מנחם הציע ראשון
 הקואליציה את לפוצץ העשוי דבר הצבאי,

 להצהיר, נאלץ חזן יעקוב כי בראשיתה. עוד
 אם לכן: קודם עוד מפלגתו שהצהירה כפי

 המימשל, ביטול למען רוב בכנסת יווצר
 תפרוש הממשלה, נגד מפ״ם גם תצביע
ממנה.
 האופוזיציה תשתדל הסימנים, כל לפי
כזה. מצב בדיוק ליצור

ב הרוב כמו נמרץ בדיוק ,620/0 שהם •
לעיל). ׳(ראה העבודה אחדות
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