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שמורות) הזכויות <כל תצפית
 הצפוני. הגבול על מתיחות של ארובה לתרופה צפה •

ממו תקופה לקדמותם יחזרו לא וסוריה ישראל כין היחסים
נוספות. להתלקחויות להוביל עשויים שכת,

ישראל ביותר. שקט הירדני הגבול יישאר זאת, לעומת •
 שקיימת מאחר חוסיין, המלך של מעמדו על להקשות כדי מאומה תעשה לא
 פתרון להציע כדי ועיראק רע״ס בין הריב תקופת את ינצל המלך ני קווחחן

 המנהיג יהיה ןחוסיי המלך כי הנמנע מן לא פלסטין. לבעיות קונסטרוקטיבי
בקו לנקוט ישראל, של בקיומה להניד במפורש דרוששי הראשון הערבי

 בכיוון ישראל על ללחץ הערביות המדינות מאמצי את לרכז יותר, מציאותי
 וביחוד הבלתי־יציב, המצב כי ההבנה המלך: מניעי הפליטים. בענין לפשרה
ימים. לאורך שלטונו בסוס מונעת הפליטים מרירות

 למנולכתו להעניק תכניתו את סוףיסוף להגשים חוסיין עשוי זה עס בקשר
צבאו את להגדיר בירושלים, הרשמית בירתה את לכונן ״פלסטין״, השם את.

.רצועת־עוה את לספח הדרישה :אפשרי עוקץ פלסטין״. כ״צבא

ההנהלה כתל־אביב. העירוניים המיסים להעלאת צפה •
 ההנהלה של ושיפור לפיתוח התכניות כל את ביטלת העיר של החדשה

שיפור התכניות: בין חדשות. תכניות להכין העיר ממהנדסי ורשה הקודמת,
אלף. ביססו נאמד שמספרם העוני שנונות לתושבי הדש ושיכון העיר מבואות

נרחכיס. לאמצעי־מימוו תודקק אלה, תוכניות להנשים החדשה ההנהלה תרצה אס
ומעילי־העור. הגוש בין במפא״י המאבק יחריף כקרוב •

יטענו׳ עופר, לאוהדי שניתן חוגי־הצעיריךו, השם: את ידרשו הגוש צעירי
האמיתיים. הצעירים הם יותר', גדול מספרם כי

במדינה
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)9 מעמוד (המשך
 שיטת החדשה: בהצעה לתמוך טובה בה

 תבוסה מנחילה היתה האישיות הבחירות
 של הנוכחי יריבו ספיר, יוסף לח״ב מוחצת
 הפיקח עורך־הדין על-ידי המוקנט סרלין,
הצ״כית. האכזקוטיבה של ישיבה בכל כמעט
מו שבגללה היחידה הסיבה זו היתד, לא
 בתל־ המונהגים סרלין, אנשי כל היו כנים
 ההצעה. את לקבל לבנון, חיים על־ידי אביב

הצעי סיעת את תחסל השיטה כי קיוו הם
 שליש לה שיש העובדים, סיעת ואת רים
הקולות. מן

 רק הפעילה הסכנה סימפאטי. איום
 השבוע הזעיק בהול מברק הצעירים. את

ו ספיר יוסף פתח־תקוזה ח״כי את לארץ
 מעמדם. את להציל לנסות איכילוב, עזרא

 בכל החליטו בלונדון, טיולם את קיצרו הם
 הישיבה לפני ימים כמה לארץ להגיע מחיר

הועד־הפועל. של הגורלית
 לאיגוד- נשקפה העיקרית הסכנה אולם

 שיטת־הבחירות שינוי כי הצ״ב. של העובדים
 בועידת ייצוג בלי במעט אותם משאיר היה

המפלגה.
ב איגוד־העובדים ראשי התכנסו השבוע

 ברחוב הצ״ב בבנין בקומת־הקרקע משרדם
 ארוך. היה לא הדיון בתל־אביב. ג׳ורג׳ המלך

רי־ של מעוזריו אחד גראניק, יצחק הסביר

..״.גגזתאבדגגז א(נםי וזנזרינו א\ז רחוכיר עזרא הוזריבוגז הנטרכיגד ״וננרנז
 \י המקורבים הצעירים חוגי כקרוב. יופיע מפא״י של חדש ירחון •
 י בצורה דף הופיע עכשיו עד דף. בשם: קבוע ירחון להוציא מתכוננים לגוש

סדירה. לא
 שהואשמו הלאומיים הדתיים מועמדי שני דהן, ואליהו מצרי מנחם •

את שקיבל קול־ישראל במפלגתם. פנימי לדין יועמדו ברחובות שוחד בנתינת
סירב ברחובות, החדשות הבחירות לפני שנערך ,פומבי בשידור דיעההי

אותה. להשמיע

ועקיבא הצ״ב של העובדים איגוד בין לפפסוך צפה •
 השבוע שלחר הצ״כים ההסתדרות. של המתמדת הועדה יושב־ראש גוברין,

מיוחד בראיון במזיד שמם את שהזכיר אותו האשימו חריף, מכתב לגוברין
בן־פורת. ישעיהו אחרונות ידיעות כתב שפירסם

לפיזור ביג׳י בדרישת יתמוך הצ״ב של איגוד־העובדים •
 ביג׳י בין תריז לתקוע ינסו הצ״כ עובדי תל״אכיב. מאיזור התעשיה

מפעלים תקים ההסתדרות כי להחליט ידרשו בהסתדרות, מפא״י סיעת ובין
בנגב. רק כלכליים

להשתנות. עשויות כישראל המשרדית העבודה שיטות •
 אישיים מכתבים שתדפיס אוטומטית, מכונה לארץ תובא חדשה תוכנית לפי

מחירה בדקה. .מלים 200 של למהירות תגיע רגיל, סטנסיל שיכפול במקום
לירות. 9000 המכונה: של המשוער

שר הקולנוע. כד על נועזות תמונות פחות תראה בקרוב •
 לביקורת המועצה על בעצמו לפקח כוונתו על הודיע שפירא, משה החדש, הפנים

ועירטול. סצינות־עירום לגבי בעיקר ביקורתה את 'תחמיר שזו כדי סרטים,

 הצ״ב של הפועל הועד יחליט ״אם מלט:
 אנחנו הקיימת, שיטת־הבחירות את לשנות
הקרובות.״ הבחירות את נחרים
 שיכלו ביותר הסימפאטי האיום זה היה
סרלין. באזני להשמיע איגוד־ד,עובדים אנשי

רחובות
מושחת להיות בדאי
מאו לחתנים רחובות תושבי דמו השבוע

 להם ניתנה ירח־הדבש גמר שאחרי שרים,
ה כלותיהם. את מחדש לבחור האפשרות

 העיר, מועצת חברי 15 :זה במקרה כלות
 אחרי בית־המשפט, על־ידי בוטל שמינוים
 כי קבע לאם, יוסף ד״ר המחוזי, שהשופט

בשוחד. החופה תחת מקומן את קנו הכלות
 לא רחובות חתני של החדשה הבחירה גם
מכוע שידוך נסיונות לה קדמו חלקה. היתד,
 איימו החתנים, דעת את לעקוף שניסו רים,

חדשה. שערוריה לפוצץ
ה השערוריה מכוערים. שידוכים

 של מועמדותו סביב קשורה היתר, ראשונה
 שעמד הצ״כ, איש זילברמן, שאול הסוחר
 רחובות. סוחרי של עצמאית רשימה בראש
יצ לפיו הסכם, על לחתום שסירב אחרי
 בעד הקודמת, בפעם כמו ייבחר, אם ביע,

שאר הודיעו כץ, יצחק המפא״יי ראש־העיר

דתיים־לאומיים, 2 צ״כ, 2 מפא״י, 5 *
סוח אגו״י, תימני־חרות, לתימני־מפא״י, 1

חרות. אחדות־העבודה, רים,

להפתע מבוטלת. היא כי הרשימה מועמדי
לבדו. להילחם זילברמן החלים תם

להת החליטו זילברמן של יריביו אולם
 המפלגה עם להתקשר ניסו הם לו. נכל

 התמורה: בה. לתמוך הציעו הפרוגרסיבית,
 הפרוגרסיבים, של הראשונים המועמדים שני

 יתפטרו, סילביו, ואבנר פיינשטיין מיכאל
 ברשימה, השלישי וולף, לודויג סוחר־החשמל

 של הרע למזלם הראשון. במקום ישאר
 פיינש־ סירבו זילברמן, של יריביו הסוחרים,

להתפטר. וסילביו טיין
ב ומכאן.. מכאן קרחים יצאו הסוחרים

 זילברמן לא זכו לא המחודשות בחירות
אחד. במנדט לא אף הפרוגרסיבים ולא

מ בוחרים אלף משתלמת. שחיתות
הל לא הקודמות, בבחירות שהצביעו אותם

 מתוך זה, מספר אולם הקלפי. אל הפעם כו
 הספיק מצביעים, אלף 13 של הכללי המספר
ה החדשה. המועצה פני את כליל לשנות

אר ביותר. המוחץ הכשלון את נחל ימין
 הסוחרים חרות, ד,צ״כ, הימין: רשימות בעת

 איש עפג׳ין, שלמה של העדתית והרשימה
 הקודמת, במועצה נציגים 5 היו להן חרות,
 שהמודד למרות קולות. 1150 יחד איבדו
 הכניסו קולות, 793 רק היה הפעם לציר

אחד. ציר רק החדשה למועצה אלה רשימות
שמ קול, 500כ־ לבדד, שהפסידה מפא״י,

 שלא מפ״ם, ואילו נציגיה. חמשת על רה
 הקודמת, במועצה אחד בציר לא אף זכתה

 זכתה מק״י, חברי קולות את הפעם קיבלה
בנציג.

 הקולות היוז הבחירות הפתעת את אולם
 עסקניהם שבגלל הדתיים, לדתיים. שניתנו

 הבחירות, את לחדש צורך היה המשוחתים
 המפלגה־הד־ מפתיעה. קולות תוספת קיבלו

 נוספים קולות 500ב־ זכתה תית־ר,לאומית
 הוא שנציגה אגודת־ישראל, נוסף. ובציר

 במועצה שמאלית קואליציה בעד שהכריע
קולות. 200 של תוספת קיבלה הקודמת,
 ברחובות הסערה כל את שחולל האיש
 איש מקיטן משד, הבחירות, חודשו ושבגללו
 למרות בעמלו. שכר הוא אף ראה שעריים,

 אוהו ברשימתו, הראשון המקום על שויתר
להש מקיטן עתיד מזרחי, לבן־עובדיה נתן

ב הפעם זכה הוא החדשה. במועצה תתף
 שהצליח נוספים קולות 18 בזכות מנדט

שיתפטר. מזרחי, של במקומו יכנס לגייס,
מ שונה תהיה החדשה העיריה מועצת
 רק חודשים, ארבעה לפני שנבחרה קודמתה,

אופוזיצ כמעט בה תהיה לא — אחד בפרט
לחיסולה. דאגו הבוחרים בכלל. יה

אורחים
הגבול על קרחת

 שאלה סביב געש הסורי שהגבול שעה
היר הגבול טרוד היה קרקרעות, עיבוד של
 בתל־ כמו שלא אלא הפליטים. בבעיית דני

 בשער תקתקו )11־10 עמודים (ראה קציר
שי בין המקלעים. לא המצלמות, מנדלבאום

 הגבול מעבר את לחסום שנועדו הבטון ני
 מסריטי־טל־ של צוות ניצב טאנקים, בפני

 ברינר. יול הקולנוע כוכב ובתוכו ביזיה,
 העמידה בעולם, ביותר המפורסמת הקרחת

העולם. פליטי לשרות עצמה את
 כרי עד לכת הרחיק לא שהשירות אלא
 טירו־ מגבעת חבוש בא ברינר הקרחת. גילוי
 מגבעת, חבוש כשהוא הצטלם ירוקה, לית

 עדיין תקועה כשד,מגבעת ירדן לשטח וחזר
 ביקשו ישראלי עתונות צלם ראשו. על

 ברינר המגבעת. את להסיר לגבול מעבר
 סיאם, מלך של המפורסם חיוכו את חייך

מג בלי או עם — ראשו בשלילה. השיב
 כאלה. לשעשועי־סרק פנוי היה לא — בעת
וחשוב. רציני בתפקיד בא הוא

 דאג האו״ם מזכיר הגדיר התפקיד את
 שנת בפירסום לעזור בעצמו: האמרשילד

ש היחיד: התנאי הבינלאומית. הפליטים
 של האנושי הצד את ורק אך יבליט בדינר
 הונגריה העממית, (מסין הפליטים בעיית

הפוליטי. בצד יגע לא ופלסטין),
במח לסיור יצא ברינר שליח. שאלת

 ללבנון גם הגיע באירופה, פליטים נות
 אליו. נלווה מסריטים כשצוות עזה, ולרצועת

 הטלביזיה שדרן עם נפגש מנדלבאום בשער
 נוסף קטע להסרטת מורו, אד המפורסם

 הפליטים. בעיית על מורו של תוכניתו עבור
 הגעת, מסקנה ״לאיזו ברינר: את מורו שאל
הערביים?״ הפליטים במחנות סיוריך אחרי

 כבר שהם למסקנה ״הגעתי ברינר: השיב
 הקודמים. לבתיהם אי־פעם מלחזור התייאשו

 מדינת מוכנה מד, השאלה: עתה נשאלת
 ומעשית מדינית מבחינה — לעשות ישראל

בעייתם?״ את לפתור כדי —
 ישראל,״ למנהיגי שאלתך את ״אעביר,

מורו. הבטיח
במיקרו נקלטה השניים שאמרו מלה כל
תנועה כל גופם, על חבויים שהיו פונים

1167 הזה העולם142


