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כמדינה
העם

מי סיום או ת פ
 החוד שינויי־נוסח תוך פיתאומי, באופן

 קול־ הודיע אחד, ערב תוך ונשנים רים
 חיים רב־אלוף כי ישראל לאזרחי ישראל
 בינואר 1ב־ מקומו את יפנה )42( לסקוב
 ),36( צור (״צ׳רה״) צבי לאלוף
 גלוי סוד זה היה חודשים מספר מזה

 לשחררו תבע לסקוב כי מסויימים, בחוגים
 רקע את גם ידעו חוגים אותם מתפקידו.

 ברבים. פורסם לא שמעולם אף זו, תביעתו
 יש אדם ״;כל השבוע: עצמו, לסקוב אמר

 מייקצו־ מבחינה מאמין הוא שבהם דברים
 פועל.״ הוא ולפיהם הערכים, ומבחינת עית

הני בהם, מאמין שלסקוב דברים, איזה
 לפני שנה התפטרותו, את לבקש אותו עו

 שר־הבטחון אשר תקופת־ארבע־השנים, תום
 של לשרותו הנכונה כתקופה אותה הגדיר

 שאלה על ענתה לא ישראל ממשלת רמטכ״לז
 סמיך בערפל לוטה נשאר הדבר זו. גלויה

הפר לנחלה הנוגע ציבורי עניין ככל —
 — פרס ושמעון בן־גוריון דויד של טית

מערכת־הבטחון.
 ה־ הרמסכ״ל יהיה צ׳רה חייל־כדכד.

 בלאי — שנים תריסר תוך צה״ל של ששי
 על מצביעה זו עובדה הדעות. לכל גדול

 בחילופי־הרמטכ״לים• הכרוכה נוספת, בעייה
 של הראשון הרמטכ״ל הוא לסקוב חיים

 לו שאין אדם — חייל־בלבד שהיה צה״ל
 המהנדס, לדורי בניגוד אחר. מיקצוע כל

המ למקלף הפוליטיקאי, לדיין המדען, לידין
 מיק־ בשום מעולם לסקוב התעניין לא נהל,
 המיק־ :16 בגיל הצטרף אליו זה מלבד צוע
עתה? יעשה מה הצבאי. צוע

 צעירים המעלה בשיטה פגום משהו יש
 לגיל הגיעם לפני הצבאי המיקצוע לפיסגת

 כעבוי הריקצוע מן אותם והמגרשת ,40
 עוד פעילותם שנות כשמיטב שנים, שלוש

 התהוותה למניעת הדבר עוזר אולי לפניהם.
 ב־ כרוך הדבר אך סגורה, צבאית כת של

משווע. ומיקצועי לאומי ביזבוז
 פירסומת, רודף רמטכ״ל היה לא לסקוב

 אנשים של בעולמם דופן יוצא היה הוא
 השיג כהונתו בשנות אך ודיין. פרם כמו
 הצבא את סגר הוא רציניים: הישגים כמה
 המרות את עליו השליט הפוליטיקה, בפני

עצמ את הבטיח שעה, ואותה — האזרחית
 לי שהגיע יתכן שלו. בתחומו הצבא אות
יותר. נאה סיום

דת
ה ק רי ת ט ל ד ב

 בישיבות לאחרונה היא מקובלת תופעה
 יוצא הדיונים, באמצע קם ששר הממשלה

 השבוע בטריקה. הדלת את מאחוריו וסוגר
שפירא. משה שר־הפנים, זאת עשה
 ההצעה עמדה לדיון השר? את הרגיז מה
 של הוועד־הפועל חבר רק שאינו אדם לכבד

 משרדו. מנהל גם שהיה אלא שפירא, מפלגת
 יותר רבה חיבה אין כי להניח היה אפשר

 אשר הד״ר לבין שפירא בין השוררת מזו
 כמו המקפיד, מטופח, גבוה, גבר רוזנבלום,

בלבושו. הידור על עצמו, שפירא
 לא נדיר, אוסף בעל חובב־ציור רוזנבלום,

 לא שפירא שפירא. על רעות מעולם דיבר
הש רק רוזנבלום. על רעות מעולם דיבר
 למעטים כה עד ידוע שהיה מה נתגלה בוע

רעהו. את איש שונאים שהשניים בלבד:
הי רק לא דחופה. טלפונית שיחה

 מכיסאו. שפירא את הקפיצו האישיים חסים
 כף על מונח היה יותר עוד חשוב דבר

המאזניים.
 בדרג מגע קויים שעבר השבוע באמצע

האופו הפלג לבין מפא״י בין ביותר גבוה
 להביא היעד: הדתיים־הלאומיים. של זיציוני

 ראשי כרב גורן שלמה לבחירת סוף־סוף
אשכנזי.
הש את גורן יריבי הפיצו האחרון ברגע

 מוכן, סולובייצ׳יק האמריקאי הרב כי מועה
 הראשי הרב תפקיד את לקבל הכל, אחרי

 לשגריר מפא״י מנהיגי טילפנו מיד בישראל•
 הרמן. (״אייב״) אברהם בוושינגטון, ישראל

 אמר לסולובייצ׳יק. במקום בו טילפן הלה
פנויה. היתד, הדרך ״לא!״ הרב:
 (האשכנזית הראשית לרבנות הבחירות על

 חברים שמונה של ועדה מנצחת והספרדית)
 מטעם ארבעה הממשלה, מטעם ארבעה —

חברים. חמישה החוקי: המניין הרבנות.
 כי בשעתו, נסים, יצחק הרב משהרגיש

 שליחיו ארבעת על ציווה בסכנה, עתידו
 ההוראה. את מילאו שלושה רק להתפטר.
 האו־ למחנה עבר אבו־רביע, עמרם הרביעי,

 הוא נואש. לא נסים הוועדה. את והציל ייב
 להתפטר. הממשלה מנציגי אחד את שיכנע
חוקי. מניין מהווים שאינם ארבעה, נשארו

 צורך היד. הוועדה,׳ את שוב להפעיל כדי
 שיעלה הממשלה, של רביעי נציג למנות

לחמישה. הממשלה חברי מספר את שוב
ב. אל קום ר ק ה הממשלה בישיבת ה

 למפלט־., חברו את למנות רוזן פנחס ציע
 בנטוב מרדכי שטרן. מרדכי רסק״ו איש

 זו הצעה דחה רוזן אך שופט, למנות הציע
 פוליטי, הוא העניין כי הצודקת בטענה
 שופט, על פוליטי תפקיד להטיל ואסור

 דתי־ רוזנבלום, אשר את מפא״י הציעה ואז
 הרוב לדעת בניגוד בגורן, התומך לאומי

במפלגתו.
 לא זה ברגע שפירא של הנזעמת יציאתו
 עזרה ההפגנה אך נבחר. רוזנבלום הועילה.
 חושדים החלו חסידיו אשר עצמו, לשפירא

 לכיסאו מדי יותר דואג שהוא לאחרונה בו
להלחם. מעז א־נו הרם,

מדיניות
אג הזיג הז ו

 הישראלית המדיניות של השיכור הזיג־זאג
ה הקצב במלוא השבוע נמשך באפריקה
סהרורי.
 סימל ממאלי ממשלתית משלחת של בואה
מדי היא מאלי למשרד־החוץ. גדול' ניצחון

 (ראה הלאומי האפריקאי לגוש השייכת נה
 לגיניאה אמיץ קשר קשורה היא בעולם).

המתיי והאנטי־אימפריאליסטית, השמאלנית
 יכלה עמה הידידות בקרירות. לישראל חסת

 הקשר את לחזק טורה, סקו אל גשר ליצור
אנקרומה. קוזאמה עם

המע ידידי עמלו ממש רגע באותו אולם
 את להשחית הירושלמי במשרד־החוץ רב

הזה. ההישג פרי
ת ר טי חי ס ה. ל מ ד ר ק אנ  בקונגו ל

 אלוף־משנה של חייליו בין קרבות פרצו
 חיילי לבין האמריקאים, סובן מובוטו,
 הגאנאי, הנציג של חייו על שהגנו האו״ם,
 הצדדים משני לומומבה. בפאטריס התומך

הרוגים. נפלו
ן לג־ אנקרומה יצא ריתחה, כדי עד נזעם
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לקב עד הדיון, את לדחות הגיונית: עת־נגד
 קונגו חוילי התקפת על מלאים פרטים לת
הגאנאי. הנציג על

 המערב קולות ידי על נדחתה ההצעה
 היתה ישראל. נגד: המצביעים בין וגרוריו.

 הידיד לאנקרומה׳ מצלצלת לחי סטירת זאת
 שרק האפראסי, במחנה ישראל של העיקרי

 כשנאם הערבים, את הדהים חודשיים לפני
ישראלי־ערבי. שלום למען באו״ם

ה פנ . מי מי או ת  עמדת היום למחרת פי
הוש על המכרעת ההצבעה להתקיים

 ב־ קונגו נציג כס על קאזאבובו של בתי
 — בעד תצביע ישראל כי ברור היה או״ם.

 בלי• קאזאבובו, של המראתו בשעת עוד כי
 את הישראלי מיופה־הכוח הפגין אופולדוזיל,

אליו.* ידידותו
 הגיעו מגאנה משהו. קרה בינתיים אולם
 קרב נערך במשרד־החוץ אזעקה. קריאות

תומכי־גאנה. לבין חומכי־המערב בין חם
 ההצבעה אחרי הזאג. בא הזיג, אחרי וכך,

 קאזא־ בעד ישראל הצביעה לא גאנה, נגד
 לכן, קודם שניתנה להוראה בניגוד בובו.

מהצ ישראל נמנעה בעתונים, ושפורסמה
בעה.

היסטוריה
ד * ת אן א ק תי א לוו

 הכפר של הקאתולי הכהן ג׳וזף, האב
 כאשר לחיפה, ברכבת לתומו נסע גוש־חלב,

 , למכירה שהציעו צעירים שני לקרונו נכנסו
ה את סיקרנה החוברת אתגר. בשם ירחון
ל בקריאה. שקע אותה, רכש הוא כומר•

כנשוך־נחש. קפץ פתע
 חתום שהיה אייכמן, פרשת על במאמר

 ילין־ נתן של המחתרתי (שמו ״גרא״ בשם
 ״אם הקאתולית: הכנסיה על נבתב מור),

 דמותה גם תצוייר כולה, הפרשה תתגולל
 שתק הוזתיקאן הקאתולית... הכנסייה של

 סתגלנות גילה הקדוש והאב השואה) (בימי
.בזוייה . הס שהמפלצת מיקרה זה אין .
 מזוייפת, בזהות שנה חמש־עשרה תובבה

)8 בעמוד (המשך

 חנן למיופת־הכוח, עזר שלא דבר *
 אוהדי על־ידי קשות הוכה השבוע : עינור
 כנראה שחשבוהו מובוטו־קאואבובו, משטר
האו״ם. לאיש
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