מ צ פ י ז!

כל הזכויות שמורות

• הסתדרות העובדים הלאומית לא תתפרק ,למרות ימיזותיה
של הסיעה הליברליית בהסתדרות ,המבקשת ממנה להצטרף ,להסתדרות העובדים
הכללית .כזכור ,טענו אנשי הסיעה הליברלית כלפי ראשי ההסתדרות הלאומית
שלו היו גם הם בהסתדרות ,אי־אפשר היה להדיח את לבון.

• למרות השמועות החוזרות ומופצות על־ידי חוגיס מעוג־
י י נ י ם  ,לא יסע פנחס לבון לוזוץ־לארץ .השמועות הנפוצות מזה מספר שבועות
טוענות בעקשנות שבידי פנחס לבון נמצאים אפילו כרטיסי הנסיעה ,לעומת
זאת מתכוון פנחס לבון להכנס בכל המרץ למערכת הבחירות כשהויא צופה
בעניין אל סיכויי האיחוד של מפ״ם עם אחדות העבודה.

• למרות פנייתם הפורמאלית של אנשי המפלגה הליברא 
לית את נחום גולדמן ,כרכר הצטרפותו למפלגתם ,בימעט
שאין סיבוי לצירופו של המנהיג הציוני .אנשי המפלגה הליבראלית,
מסתייגים ממרבית דיעותיו של נשיא ההסתדרות הציונית ,בכל
למדיניות החוץ והבטחון .על כן היתה הפנייה מחושבת מראש
לא יוכל לקבלה ,למרות שהוא היה היוזם הראשון של איחוד
והצ״כ והנהו מועמד טבעי לראשות הרשימה לכנסת ולתפקיד
אלטרנטיבה.

מה שקשור
כן שגולדמן
הפרוגרסיבים
ראש־ממשלה

• מצב מוזר יווצר בעירית תל־אביב עם הקמת המפלגה
הליבראלית ,כי חלקה יהיה בקואליציה וחלקה באופוזיציה .הדתיים אינם
נוטים להקים קואליציה חדשה בלי מפא״י ,עס הפרוגרסיביס והציוניס־הכלליים.
• צפה למכירה כללית של נכסי מפא״י .מפא״י ,שנתקלת בקשיים
בגיוס כספים לבחירות ,החלה למכור מיגרשים שונים בתל־אביב ,בשווי של
שלושה מיליון לירות.

במדינה
)המשך מעמוד <11
מדברי״ ענה רוטקופף .ואכן — לא היד,
כסף על גופו .השטרות נמצאו ,מאוחר
יותר ,חמישה מטרים מפתח הצריף.
במטה המשטרה נבדקו ידיו וכסיו של
רוטקופף במנורה אולטרד,־סגולית .למרבה
ההפתעה לא נמצאו עליהם סמני אבקה .אנ
שי המשטרה נאלצו לשחררו מחוסר הוכחות.
בשעה ערב מאוחרת הובא היימן למטה־
המשטרה ,נחקר בקפדנות .תחילה עמד
על גירסתו כי מסר את הכסף לרוטקופף —
אך לבסוף נשבר .״התבלבלתי ובשעה ש 
יצאתי מהצריף זרקתי את הכסף .אני מסוכ 
סך עם רוטקופף וניסיתי להכניסו לבוץ.״
משפטו של היימן עשוי היה להסתיים
במהרה — אלא שבביודהמשפט שינה ה
נאשם את דעתו .״איימו עלי במשטרה,
ולכן נאלצתי להודות כי ביימתי את הענין.
אבל באמת מסרתי את הכסף לרוטקופף!״
עתה יצטרך בית־הדין לענות גם על שתי
תעלומות אחרות :מדוע לא השמיעה ה
משטרה את סליל מכשיר ההקלטה שהופקד
בידי היימן? ואם אומנם נמסרו השטרות
לרוטקופף ,לאן נעלמו סימני האבקה?

תזכיר

אין זה יוני•! זגיבוד•
בדיוק לפני שנה

פירסם העולם הזה

המשוריינות

סמל השריון אינו מציל אותן מפני הגשם.

מדו ע
^ מרה הדס פרטקין ,מרמתיים :״צע-
דה — זה בכלל לא בעיה בשבילי .זו,
למשל ,הצעדה החמישית שלי .״השארתי
את שלושת הילדים אצל הסבים ,ונסענו
אני ובעלי — וצועדים.״
סיפרה נילי הורקין ,מתל־אביב :״אני
מורת דרך באגד ורואה תמיד את הנוף
מבעד לחלונות .טוב פעם אחת ללכת ברגל
ולראות את כל מה שמסבירים ,מקרוב.״
הוסיפה יעל רבון התל־אביבית :״פשוט,
טוב פעם אחת לצאת מכל העסק ולצעוד
בשדות .אני כבר עושה את הצעדה החמי
שית בארץ ,וצעדתי גם פעם אחת כד,ולנד.״

״מגד רא אבדה תיסגתיגג.
• צפה לירידה תלולה של הכנסות המגבית באמריקה .אחד
הגורסים לכך הס פיטפוטיו התכופים של ראש־המסשלה על חיי־הרוח של יהודי
אמריקה ,שעוררו נוורת־רוח כללית ,שס .אך הסיבה העיקרית נעוצה ברושם
הקשה שעשתה פרשת־לבון .יהודי אמריקה ,שהם בעלי תודעה ליבראלית
קיצונית ,נפגעו קשה מן הכתמים הלבנים בעתוני ישראל ,ומן הכתבות על
קיום כת מיליטאריסטית בישראל .בייחוד השפיעו הכתבות השליליות שהופיע,,
בעתונות הלא־יהודיית ,מאחר שיהודים רבים מרגישים שראשי ישראל הלבינו
את פניהם בעיני שכניהם הנוצריים.

• לאחר כישלונו של הסמינאר חאפרו־אסיאתי בחפיפת
תלמידיו לידידי ישראל ,דנים בחוגי משרדי־החוין על חיסולו
בקרוב.
• קיימת תוכנית לפיה יוצג בישראל סרטו של פרמינג׳ר,
״אכסודוס״ ,בהצגת בכורה באיצטדיון רמת־גן ,בפני קהל של
 15אלן? צופים .תחילה חשבו לקיים את הצגת הבכורה ביום העצמאות,
אולם בגלל חשש שגורמים מסויימים המתנגדים לסרט עלולים לפורר רעש
סביב הצגת הבכורה ,תתקיים ההצגה ,כנראה ,שבועיים אחרי חג העצמאות.
עתה מבררים רק את האפשרויות הטכניות של ההקרנה באיצטדיון הרמת־גני.

• צפה לסערה סביב נסיונה של מפא״י לנצל את חגיגות
 50השנה להתיישבות הקיבוצית לתעמולת הבחירות שלה.
נסיון זח יתקל בהתנגדות חריפה מצד שאר מפלגות השמאל.

• קבוצת הכדורגל של מכבי תל-אביב מבררת את
האפשרות לצרף לשורותיה את הכדורגלן החבשי המצטיין
לוצ יאנו .לוצ׳יאנו ,שהופיע בישראל בתפקיד החלוץ המרכזי בשני המישחקים
של ניבחרת חבש ,מתלהב מאוד מהארץ והביע את רצונו להשאר כאן .מאחר
שהוא כדורגלן חובב ,לא תתעוררנה בעיות סביב צירופו .יתכן גס ,במיקרה
שהבירור ישא תוצאות ממשיות ,שאל לוצייאנו יצטרף גם אחיו הצעיר המשחק
בניבחרת חבש ,ואשר לא שותף בשני המישחקים בישראל .כמו־כן ,מתנהל
משא־ומתן בין מכבתי ת״א למאמן היוגוסלבי של נבחרת חבש בקשר
לאפשרות שיאמן את מכבי בעונה הבאה.

• חידוש מעניין יונהג בבניין החדש של ״התיאטרון
הקאמרי" .החידוש :מערכת אוזניות שתאפשר לצופים בשלוש שורות
באולם — והכוונה לתיירים — להאזין לתרגום סימולטאני של הטכסט העברי
על הבמה .התרגום יישמע מפי אותם השתקנים שעל הבמה ,שיקליטו את
הטכסט על טייפרקורדר ,באנגלית.

14

) ( 1174דו״ה מקיף על הכרמלית ,בו גילה
כי רכבת הכבלים החיפאית עובדת למעשה
בהפסד ניכר ,עלתה לעירית חיפה  11מיליון
לירות במקום שבע מיליון לירות שנקבעו
לכך בתקציב .בין השאר קבע העולם הזה
כי בכרמלית נוסעים רק מחצית ממספר ה
נוסעים שהיו עושים את הרכבת התחתית
לרנטבילית .״אפשר לקבוע בוודאות שמספר
הנוסעים בשנה לא יעלה על שמונה או
תשעה מיליון,״ קבעה הרשימה ,חמישה
חודשים בלבד אחרי הפעלת הכרמלית .ב 
שעתו הוכחשו הפירסומים בתוקף ,על־ידי
דוברי עירית חיפה .השבוע פירטם מבקר
המדינה דו״ח על הכרמלית ,אישר את כל
גילויי העולם הזח .קבע המבקר :ההפסד
בשנה האחרונה הגיע ל־ 793.6אלף לירות...
ההוצאות יתכסו רק אם תסיע הרכבת 13.4
מיליון נוסעים במקום  7.2מיליון בשנה
ה חול פ ת ...מחיר הקמת הרכבת עלה 10.6
מיליון לירות במקום  7מיליון לירות . . .
שבוע אחרי שהעולם הזח ) ,( 1225גילה
על העיסקה ,לפיד ,רכש משרד הבטחון 40
מכוניות לארק ממיפעלי קייזר פרייזר ב
חיפה ,עבור קציני צר,״ל ,בהקשר עם העסק 
תו של אלוף־מישנה בנימין ג׳יבלי כפקיד
בכיר בחברה ,הודיע משרד הבטחון כי ה
תוכנית לרכישת מכוניות עבור קציני צד,״ל
בוטלה ,לא הכחיש את העובדה ש־ 40מכו
ניות כבר נרכשו  • . .תלונה שהוגשה
נגד בריון מפא״י מאור־יהודה ,אליהו סעדון,
שמעלליו פורסמו בהעולם הזה ),(1216
על תקיפת סטודנט לפני בניין אהל ,בעת
ישיבת־הדחתו של לבון ,לא זכתה לטיפול
המשטרה .תלונתו של הסטודנט מנחם דיין,
שהתלונן כי הוכה על־ידי סעדון ,נדחתה
על־ידי המשטרה בטענה :״אין במיקרה זה
עניין ציבורי.״  . . .פרשת שני ה 
כדורגלנים המקצועיים מדרום־אמריקה,
שצורפו לבית״ר ת״א ,פורסמה לראשונה
בהרחבה בהעולם תזה ) ,( 1224עם כל ה
גילויים על עברם המקצועי• השבוע הח
ליטה התאחדות הכדורגל לפסול את השניים
מלהשתתף במשחקי בית״ר.

הדס פרטקין )״אני ילידת  1924ולא יו 
תר״( נילי הורקין )״אני ילידת  1936״( ויעל
רבון ) (24היו רק שלוש מתוך אלפיים אזר 
חים אשר עברו את גיל העשרים ואשר
התייצבו לצעדה — כדי לשכוח במשך ארב 
עת הימים את כל יתר  361צרות השנה.
ל־ 13אלף האזרחים ,מבוגרים ,נוער ו 
חיילים ,שנרשמו לצעדה ,היו ודאי טעמים
שונים ומשונים .אולם למאות הצעירות
וד,מבוגרות ,הקשישות והאמהות בנות השלו־
והארבעים פלוס — היתד ,הצעדה בעיקר
בריחה ברוכה מכל מה שרגיל ומובן במשך
כל השנה.
הן נהנו לא רק מן היכולת לראות סוף
סוף את הארץ במו עיניהן! לדידן היה
העיקר — שזונחים למשך ארבעה ימים
תמימים את שולחן המורים ,את בעיות היל
דים! את מכונת־ד,כתיבה המתקתקת ואת סיר

| | | ^ | | | | | מזרחי ) (25משכונת התק־
 1 1 11114111תה ,מגדל זקן כמו אנשי
נורבגיה ,ומקווה לצעוד איתו נם בהולנד.
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