
ת ־ י פ צ שמורות הזכויות כלמ
כסימן הקרוב כעתיד יתנהלו בארץ הפוליטיים החיים •

 ולחי־ להיטשטש לפרשה אחד מצד יניח בן־נוריון דויד בינ׳י־לכון. מלחמות
 להעביד ינסה מאידך הכבולה. והבסחון החוץ ו־ועדת השרים ועדת בין שכח

מצח התקפת הצפויים: העיקריים הקרבות לבון. של מחנהו לתוך המלחמה את
מצד בלתי־פוסקות צליפות העובדים, הסתדרות של המונופולין משטחי כמה על

לותשא יועלו שוב השאר, בין הפועל, בוועד לבון מדיניות על ונאמניו ביג׳י
השכר. ומדיניות הבריאות שירותי הלאמת

במדינה

מעמדו את לערער ונעריו ביג׳י ינסו מפא״י כתוך גס •
 ככל ולצמצם לחסל ינסו ישירות, בו לפגוע שקשה מכיוון אולם לכון. של

 שיראו הוותיקים, העסקנים תגובת המפלגה. במוסדות נאמניו קבוצת את האפשר
אישיים כשלונות לשורת פירסוס מתן שלהם: לקאריירה סכנה אלה בנסיונות

האחרונות. בשנים ביג׳י נערי של וציבוריים

כפרשת מחודשים חיים להפיח ינסו אחרות מפלגות •
 בירור שום יאפשרו לא הקואליציוניים ההסכמים כי שברור למרות לבון.
 תעמולתי במסע מפלגות כמה יצאו זו, בפרשה הקשורות האשמות של יסודי

הכלליים. הציונים מפלגת זה: בכיוון שתלך ראשונה הציבור. בקרב והסברתי

מתה. לא הפרשה באילו פנים להעמיד ינסה השמאל גם •
 פיקוח להטיל יש כי לבון, ידי על בזמנו שהזעלו בהצעות ייתפס זה במקרה

לא העבודה אחדות זגם מפ״ם גם אולם הבטחון. מערכת על אזרחיים זביקורת
הממשלה. בקרב לזעזועים לגרום העלולה במידה זה, בכיוון לכת ירחיקו

 שר ימנה קנדי שג׳אק האפשרות על מדכרים באמריקה, •
המו- ארצות־הברית, בנשיא שייבחר כמקרה בממשלתו, יהודי

 פעיל ציוני לשעבר, ברית. בני של העולמי הנשיא קלוצניק, פיליפ לתפקיד: עמד
ואת היהודים את לפצות כדי יבוא זה מנוי גולדמן. נחום של האישי וידידו

)7 מעמוד (המשך
 בנק סניף טרח לא חודשים מספר משך
והש ביקורת לערוך תל־אביב של הדואר
 זילברברג כותליו. בין הנעשה על תאות

 רהיטים קנה הוא במים. כדג עצמו הרגיש
 את הציף בחולון, הנאה לדירתו חדישים

צע רכש מודרניים, בכלים החדרים שני
הקטנים. ילדיו לשלושת צועים

 לדעת סקרניים שכנים התעניינו כאשר
 הצנועה המשכורת בעל הבנק לפקיד מאין

 יוליאן ענו רבים, כה כספים לבזבז אפשרות
 גם מקבלים הם המשכורת מלבד כי ואשתו
בהוצלארץ. מקרוביהם קבועה תמיכה

 זילברברג נסע בצרפת קרוביו אל ואכן,
 כי חושדים עתה לביקור. זמן־מה לפני

 מרבית את מהארץ הבריח הזדמנות באותה
 כי טוען עצמו הוא הגדולה. המעילה כספי

 אלא הכסף את להבריח נועדה לא זו נסיעה
 לבעליו להשיבו לנסות היתד, מטרתה להיפך:

 הקרובים, מן הלתאות גיוס על־ידי החוקיים
קרו שאין התברר יותר שמאוחר למרות

זה. מסוג עזרה להם לתת מסוגלים אלה בים
ה הנהלת שהשמיעה הראשונה התגובה

אפש כיצד רבה במידה גם מסבירה דואר
 שהדבר מבלי כזאת עצומה מעילה רית

 זו ראשונה בהודעה רב. כה זמן יורגש
 רק באה ההודעה הדבר. קרה כיצד נאמר לא

הב המפקידים, את — ובצדק — להרגיע
 הוא הדואר ״בנק בטוח. כספם כי טיחה
 ערבות לו ערב המדינה שאוצר היחידי הבנק

בגאווה. הדואר הנהלת הכריזה מלאה,״

מזוג!!״ רוצה רא ״\זוא
 של חיזוק קנדי של החוץ כשר סטיבנסוו עדלי של במינויו שיראו ישראל,

בממשלתו. חאנטי-ישראלי הקו
המועצות, כרית מצד ישראל תקבל בלתי־־צפוי סיוע •

 לישכה לאנשי כניסה אשרת נתנה לא שמוסקבה למרות אייכמן. כפרשת
 יגישו העצור, הנאצי נגד חומר להם שתמציא בקשותיהם על השיבה לא ואף 06

בגליון ועובדות, מיסמכים פירסום על־ידי עקיפה: בצורה סיועם את הרוסים
עולם. ברחבי שפות, בכמה המופץ הסובייטי כתב־העת חדשה, אמת של הקרוב

מצ׳בוסלוכקיה. יבוא המזרח מצד אחר ידידותי סימן •
 של בכיוון נוסף צעד תצעד אייכמן על חומר לספק הסכימה זו שארץ אחרי

סרטים. ששה ארצה תשלח ישראל, לבין בינה השוררים הגרועים היחסים תיקון
החודש תפרסם לצ׳בוסלוכקיה, תצטרף פולין ממשלת גם •

 לרשות אלה מיסמכים תעמיד אייכמן, לפעילות הנוגעים חשובים מיסמכים
ישראל. ממשלת

 חודשים מספר בעוד שיתכנס הקרוב, הציוני הקונגרס •
חלוקת על הבינמפלגתית המלחמה כסימן יעמוד כירושלים,

 הניתנות ההקצבות כי החלטה תוצע הציבור, על להערים כדי הכספי. השלל
המפלגות ימשיכו השנייה המחצית את מחציתן. כדי יוקטנו הישראליות למפלגות

 כתמיכה והחברתיים, הכלכליים מוסדותיהם באמצעות גי אס כמקודם, לקבל
קונסמרוקטיביים. במיפעלים

 אל מקיר קואליציה הקמת :זה בקונגרס שתועלה דרישה •
משתתפת שאינה היחידה המפלגה היהודית. הסוכנות בהנהלת קיר,
זו. בהצעה יתמוך גולדמן כי יתכן החרות. תנועת היא הסוכנות בהנהלת יום

 נותר לא המודעה, את שקראו לאזרחים
ה אוצר של בערבותו האם לשאול: אלא

כך? כדי עד לזלזל מותר מדינה

אדם דרכי
הסוהר לב=ת ברם ס כ א

 וצפת ראש־פינה טבריה, מתושבי מאות
 קרוביהם כי האחרונים בחודשים הבחינו

 את עמם לנתק החליטו בחוץ־לארץ ומכריהם
מכת מהם לקבל חדלו הם הקשרים. כל

בים.
 שהדבר ידעו לו יותר גדול היה ודאי כעסם

 מהעובדה אלא הקרובים, מעצלנות נבע לא
 לידיו הגיעו המקורבים של מכתביהם שכל
 מנדל מכונית־הדואר, נהג — אחד אדם של

החיפאי. איצקוב
 עסק העמידה, בגיל כבר ה־ותו למרות

ב בולים. איסוף של בתחביב מנדל עדיין
 עבים, אלבומים עשרה שמורים היו ביתו

 בולים מעטפות מאות ועוד גדושי־בולים׳
הבו חובבי ששאר בעוד אולם מיוהדות.

 מנדל מצא בתחביבם, כספים משקיעים לים
אוספו. את להעשיר נוחה דרך

 הדואר עובדי של רשלנותם לכך תרמה
 כי הקובעים ולנוהג לחוק בניגוד בחיפה.

 חייבים לעיר, מעיר המועברים שקי־הדואר,
)14 בעמוד (המשך
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/  פרטית. בשיחה מפא״י מראשי אחד בוע 1 /
 את שם גדולה, קופה הרוויח שלבון ״ברגע
 ז אני לי. ,מספיק והודיע: קם בכיס, הכסף

 — האחרים השחקנים ,יותר. משחק לא
 רוצים הם מרוגזים. — וכו׳ פרס, ביג׳י,

 בחזרה להרוויח לפחות כדי לשחק, להמשיך
\ שהפסידו.״ מה את

 השבוע בראשית קולעת. הגדרה זו היתד,
 סיפיקו על בא הוא כי לבון פנחס הודיע
 כסגורה. הפרשה את רואה הוא וכי ,-המלא
 של למדי סתמית הודעה ניצל זה לצורך

 בהודעה שרת. משד, לשעבר, הממשלה ראש
 שרת, בין מוקדם מיקוח פרי שהיתה זו,

 דו״ו! לאור כי שרת קבע ואשכול, לבון
וד, את נתן לא שלבון שוכנע כהן ועדת
 ואמר חזר אך הביש, העסק את לבצע יראה

 היה לבון שעל משוכנע הינו עכשיו גם כי
 .,ושות פרם עם סיכסוכיו בגלל להתפטר אז

 חייב פקידיו, עם שרב שר אחרות: במלים
 לא שאיש פקידיו את לפטר תחת להתפטר,

בהם. בחר
 קל מאוד. קלושה ריהאביליטציה זו היתד,
 שבוע שעוד לבון, כמו אדם בשביל ,וחומר

 למען כלל לוחם אינו כי טען כן לפני
 לטיה-ר אלא זקוק, אינו לה ריהאביליטציה,

 לא זה טיהור הבטחון. מערכת של יסודי
הושג•

המ את לפתע לבון ניתק זאת בכל מדוע
 עד קר. פוליטי שיקול פרי היה מעשהו גע?
 על:- שניכפה המאבק, מן בריווח יצא כה

במ תקנה ללא פגע הוא בן־גוריון. על־ידי
תקו לו אין ששוב פרס׳ שמעון של עמדו

 כי אף הרחב, ובציבור מפא״י בחוגי מה
 בן־ קיים עוד כל בתפקידו להמשיך יוכל

 עצמו בן־גוריון על גם הנחית לבון גוריון.
 קום מאז כדוגמתה היתה שלא מהלומה,
 יא־ גורם־כוה הוא כי הוכיח הוא המדינה.

 לבל מעל עמו. להתחבר שכדאי במעלה, שון
 הכוזב למושג מעל המסווה את קרע הוא

 ונע־ בן־גוריון הסתירו שמאחוריו ״בטחון״,
עשן. מסך מאחורי כמו קנוניותיהם את ריו

 היה במלחמה. כללי ניצחון זה היה לא
 לבון אולם בלבד. אחד בקרב ניצחון זה

 עוד כל במלחמה, לנצח יכול אינו כי ידע
 היתד, מטרתו הבמה. על בן־גוריון נמצא

 בהי־ להרחיבן שנכבשו, בעמדות להתבצר
 עם שיתחיל המכריע, המאבק לקראת רגה

הציבו הבמה מן בן־גוריון של הסתלקותו
 המגע. לניתוק עתה נזקק זה לצורך רית.

★ ★ ★
ם ו טון על אי ר י ש ג׳ י ב

• ק ף ת דיי ה א  מוכן בן־גוריון היה לא ז
ת ת ל  לבון את ישאיר שאם ידע הוא לו. ^,

 מתמיד איום הדבר יהווה בעמדותיו, מבוצר
 , בהיס־ מעמדו על שלו, היחיד שלטון על

המ יורשיו של שלטונם המשך ועל טוריה
 מוקדש השבוע כל היד, לכן אחריו• יועדים
שנו בן־גוריוניות, פרובוקציות של לשורה

 תוך אל חזרה לבון את לגרור ן7כו עדו
המאבק. זירת

 אל במכתב בן־גוריון פתח ההתגרויות את
 על כתבה פירסום למחרת הבוקר, מערכת

הא במכתבו ביג׳י, טען כהן. ועדת דו״ח
פנ את טיהרו לא כהן ועדת מסקנות רוך:

 ערי; כל חסרת שרת משד, הודעת לבון; חס
 אחראי מי בשאלה חקרה לא כהן ועדת
 מן לבון את טיהרה לא ולכן הביש לעסק

 לא ריהאביליטציד, שום בקיצור: האחריות.
 שהיד, כפי וחשוד מעורב הוא ללקון, ניתנה

.1955ב־
הגיב. לא לבון
לחי מסע בצורת שנייה, פרובוקציה באה
 כולן אשר עתונאיות, וכתבות נבואות שות,

הק בעתיד יצא הממשלה ראש כי הבטיחו
ההסתד במזכיר למלחמת־חורמה ביותר רוב

 הזד, השבוע של שני ביום כי נאמר רות.
 לערוך כדי בכנסת נאומו את בן־גוריון ינצל

לבון. עם סופי חשבון
 לבון, מצד תגובה שום באה לא הפעם גם
 להגיב מה על יהיה אם כי להודעה פרט

תגובה. תינתן בן־גוריון, של בנאומו
 בהד־ כי ללמרחב, ידיעה הודלפה אחר־כך
 אלמוגי יוסף מונה כבר מפאי של רי־חדריה

ההסתדרות. כמזכיר לבון לפנחס יורש
 המש־ך הוא לבון. התפתה לא הפעם גם

 עבור רגיל בלתי נסיון זד, היד, לשתוק.
מנחם כמו לאנשים רגיל הוא בן־גוריון.
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