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ני לצפות יש מתה. לא לפורטוגל ה נש חייה ו משל פרשת
 בכתב הוכחות הציבור בפני יובאו הקרוב בעתיד

השאר- בי! זה. בכיוון מאמצים עושות מפלגות
 מספר אלה. מישלוחים על

העלמת של פרשה תתגלה
שבאה העלמהאלה במישלוחיס הקשורים ממשלתיים ומיסמכים תעודות
העיקבות. את לטשטש במטרה

 ראש־הממשלה, משרד שליד ההסברה מרכז פעולות •
יתכ! חריפה. צבורית לביקורת מטרה הקרובים בימים ישמשו

 הכנסת מושב של נוסף כינוס יזמו ומפ״ם, הליבראלים ובראש! מפלגות, שכמה
 של הספא״י אופי! את בנטוב מרדכי המפ״מי השר יעלה כ! זה. בנושא לדיו!

האופי על לטענות נוסף הקרובות. הממשלה מישיבות באחת המרכז פעולות
זח. מוסד של הכספים בזבוז גם יבוקר המרכז- פעולות של התעמולתי־המפלגתי

 אזרחים 4 והמשמשות ל״י ברבבות העולות הסברה לשכות לבזבוז: דוגמאות
 תעמולה לסרטוני ענקיות פירסומת מודעות רקודים; להקת הקמת בממוצע; ליום

זעירים. ובישובים בקיבוצים המוצגים

מנחום ממשית תועלת תפיק לא הליבראלית המפלגה ״©
 את וקבע ארצה- שובו את מספר פעמים דחה שגולדמ! אחרי גולדמן.

למסע־הבחירות ״רתם לא ני סימנים קיימים ׳אוגוסט, לתחילת סופית המועד

)7 מעמוד (המשך
לתצלו ״ביחס גלובקה: הורה הגזע, טוהר
להק יש לשאלוני־החקירה, המצורפים מים
 עקרונית, ייעשו, שתצלומי־הנשים כך על פיד

 מבקש אני בגדי־ים, שאין במקרים בבגד־ים.
 אותה יראו המבקשת תצלומי כי לכך לדאוג

במעט לשלוח יש אלה תצלומים עירומה.
 המוסמכים המומחים שרק כך סגורות, פות

 גלובקה אם נאמר לא בהם.״ לעיין יוכלו
מוסמך. מומחה היה עצמו

ליל נוגעים החדש בתיק המיסמנים רוב
 מאשר מזעזעים פחות אינם מבחינתם, דים.

ש להשמדה, הילדים גירוש על המיסמכים
אייכמן. במשפט הוצגו

מיק בכל כי גלובקה דורש אחד במיסמך
 לקבוע יש לנשואין, מחוץ לידה, של רה

 גזעי סיוזג לאפשר כדי האבהות, את היטב
להשמדה. הוביל כיהודי סיווגו הילד. של

 נימצ־ החדש בתיק למוות. נידון ילד
 אשר רבים, לילדים הנוגעים מיסמכים אים

לדוג־ למוות. גלובקה על־ידי הוכרע גורלם

 כוונתו, הליבראלית. המפלגה של
מפני האישיות, השקפותיו וטל

עצמו על להגן הציבוריות: בהופעותיו
האחרונים. בחודשים מפא״י התקפות

 אם המפלגתיים, כחיים להתהולל עשוי מעניין חידוש 6
 בפני הצעתו את יעלת קול קול. משה ח״ב של הצעה תתקבל

 עיקרה: הבאה. בשנה שתיערך הליבראלית, המפלגה של הארצית הוועידה
קאדנציות. שלוש של למאכסימום בכנסת חבריה כהונת את תגביל שהמפלגה

 שבהרכבת אחרי חדשים, למועמדים ייצוג להבטיח המפלגה תנסה זו בצורה
 .את דחקה הוותק, מהתחייבות להשתחרר הצליחה לא האחרונה הרשימה
חדשים. כוחות של רגליהם

בחיים חידוש מעין שתהווה חוברת תופיע בקרוב 9
 מעש״שחיתות של ארוכה סידרה שתכלול חוברת זו תהיה הציבוריים.

 שהבינו החוברת, מחברי מפא״י. של לניהולה הנתונים ציבוריים, במוסדות
 מיקרים ירכזו הציבור, על רושם עושה אינה שוב בודדת שחיתות גילוי ני

אגודות צרכניות, פועלים, מועצות השחיתות: ישטח במרוכז. לפירסום רבים,
ספורט.

התימ ״זכריה השיר יחזור מהשבוע שהחל לכד צפה
 נס על מעלה הוא האקטואלי: •אופיו ישראל". כ״קול לאופנה, ני״
 בחירות, של עונות בי! בן־גוריו!. לדויד המוני־ישראל של ההערצה את

במגירה. התקליט את להשאיר ישראל קול נוהג
 בפומבי להסביר יידרש בן־אהרון יצחק שד־התחבורה •

דרכים לתאונת הכוונה ממעורב. היה בה נעימה בלתי פרשה
 במהירות נהג בה מכוניתו עם שהתהפך בעת שבועות חמישה לפני לו שאירעה
 ואף משרדו מ־אנשי אף הפרשה את העלים בתאונה, שנפצע השר, מופרזת.
 הידיעה אמיתות את לאשר התבקש נאשר התאונה. על איפול הטילה המשטרה

 של הגילוי אולם שחר!״ לזה 1אי בחירות. תעמולת ״ואת השר: טע! בזמנו
 השר את העמיד המעוכה, המכונית את שגילה ויניצקי, משה מעריב כתב

בלתי־נעים. במצב

לעזרת לארה״ב יוטסו ת״א ממכבי נוספים כדורגלנים 3 •
 שנציג אחרי אופשרה אלה כדורגלנים של טיסתם פ״ת״ישראל. נבחרת

 מכבי בשם משחקים 3 לעריכת חוזה על חתם עצמו!, מרדני במשלחת, מכבי
בן־הרו גלזינגר, כנראה: יהיו המצטרפים .דולר אלפיים תמורת אנג׳לס בלום

לוין. והשוער

 בודיטר- המחוזי משרד־הפנים של מיכתב מה:
 גלובקה לפני המביא ,1939 בדצמבר מברג,

הבאות: העובדות את
 הדם בעלת דבורק, פראנציסקד■ -הזבנית

כע בלתי־חוקי. ילד 1924ב־ ילדה הגרמני,
 יוסף הילד, לאבי נישאה קצר זמן בור

 בשנת יהודי. הוא לוינשטיין לוינשטיין.
בגי בגלל גירושין, בית־המשפט אישר 1927

 שנית, האשה נישאה שנה באותה הבעל. דת
 ודלף חי מאז ריינהולדלייכט. (הארי) למכונאי

 אותו. המכלכל החורג, אביו בבית לוינשטיין
 לייכט כי כלל יודע אינו הילד כי נאמר
 נושא הוא בבית־הספר מולידו. אביו אינו

 עליו נאסר אולם לייכט. השם את כה עד
ובפעו ההיטלראי הנוער בפעולות להשתתף

 לוינשטיין, יוסף האמיתי, אביו ספורט. לות
 לאמריקה. מכבר לא והיגר שנייה אשר, נשא
לילדו. וולף את לאמץ מבקש החורג האב

 מוצאו־היהו־ להסוואת יביא הילד ״אימוץ
האינ מבחינת רצוי שאינו דבר די־למחצה,

לאי להתנגד רוצה אני לכן הציבורי. טרס
לכך.״ אותי להסמיך ומבקש מוץ,
 אשר שמיכתב גלובקה, השיב כך על

״אני נימצאה: בכתב־ידו, שלו, הטיוטה
לאימוץ.״ להתנגד אותך מסמיך

 כי מכבר זה הוכיחו קודמים מיסמכים
 שוחרר בילדים, המלחמה גיבור גלובקה,
 שר־ וכי ״חיוני״, היותו בגלל צבאי משרות
 להעלותו ביקש פריק, הקנאי, הנאצי הפנים
 הנאציונל־ לאידיאל נאמנותו בגלל בדרגה

 בניסוח הפעילה והשתתפותו סוציאליסטי
להת ביקש כך בשל נירנברג. של חוקי־הגזע

 גלובקה השתייך המהפכה שלפני מכך עלם
הדתית. למפלגה

 המיסנד מן ניכר חלק אדיב. סירוב
גרמ יהודי של הכחדתם לפרשת נוגע כים
ש אחרים רבים ממיסמכים פחות לא ניה,

 מדוע אייכמן. במשפט התביעה על־ידי הוגשו
אלה? מיסמכים הוגשו לא

 והמשורר הארבע בך בנה מימינה: *
חוסיין. ראשיד

מדימונה* סימי
בירוק העשב את צובעים כידוע, הבחירות, לפני

זכין דב

 במסיבת השבוע, כך, על קאול כשנשאל
 דיברתי המשפט ״לפני כי סיפר העתונאים״,

 רוזן. פנחס השר ועם האוזנר עם כך על
 את לקבל סירבו אך מאוד, אדיבים היו הם

 מיסמ־ ורק אך יגישו כי בטענה המיסמכים,
במישרין.״ לאייכמן הנוגעים כים

 מיסמכים, עשרות במשפט שהוגשו מאחר
 היתה אייכמן, עם ישיר קשר שום להם שאין
למדי. מוזרה טענה זאת

הכנסת
למעלה ■די־ם

 המיוחד במושב שלטה הראשון, הרגע מן
 לשכחה: נוטים שרבים העובדה הכנסת של

 חסרת- במדינה, מיעוט מפלגת היא שמפא״י
נגדה. להתאחד מעזות המפלגות כאשר ישע

 חוברת־תדריך, לגנות כדי נקראה הישיבה
 של הראשי קצין־החינוך על־ידי שחוברה

ב החינוך עובדי כל כמו — שהוא צה״ל,
וידוע. ותיק נאמן, מפא״י איש — צבא

תעמו של מלאכת־מחשבת היתד, החוברת
 מאומה בה נאמר לא מוסח־ית. מפלגתית לה

 — מפא״י בעד במישרין, להצביע, שיקרא
 נאלץ שהקורא כזד, היה כולו הנוסח אך

 אחראית, מפלגה היא מפא״י כי להסיק
 המפלגה ושאר — ואומרת־אמת מעשית

 חסרי־אחריות שקרניים, עסקנים של עדה
במלאכתה. למפא״י המפריעים וחבלניים,

 החוברת. גינוי בעד הצביעו המפלגות כל
 נמנעה, שלה הערביים והקוזיזלינגים מפא״י

 ה־ מדי. חריפה תבוסתה תיראה שלא כדי
 פועלי — מפא״י של הדתיים קוויזלינגים

נגדית. הצעה הציעו — ישראל אגודת
לנצ־ לוואי טעם גם היה לוואי. 0טןי

 הידיים אותן שהרי זה. כל־מפלגתי חון
שר מעשי את לגנות כדי הורמו אשר

 ממשלתו את להפיל יכלו ומשרתיו, ד,בטחון
 שר־בטחון תחתיו ולמנות שר־הבטחון של

 אומץ־הלב. אלא חסר לא כך לשם אחר.
 ממשלת־מעבר להקים בשעתו, הוצע, כאשר

תופ למנוע כדי לבחירות, עד מפא״י, בלי
 שום העזה לא זו, חוברת־חדריך כמו עות

ברצינות. בדבר לטפל מפלגה
 ישכח לא שאיש דאג עצמו בן־גוריון דויד

 מקימים אינכם מדוע בלעג: הוא אמר זאת.
 לבטל היום ומחליטים חדשה, ממשלה ביחד

הבחירות? את

נזפלמת
• הצעיר הדור
 הבוחר בפני השבוע הוצג חדש ייצור

 המפלגה מפ״ם. של הצעיר הדור הישראלי:
 יערי, מאיר של בקולותיהם כה עד שדיברה

 הפעם העלתה בן־טוב, ומרדכי חזן יעקב
 מישקוף, אורי מדימונה, כסימי שמות הבמה

זכין. ודוב יצהר תרצה גורליצקי, אילי
 לא כישרונות יש הצעיר לדור כי הסתבר
 אידיאולוגית היתד, לא גישתו מבוטלים.

 שבאופנה. ״ביצועיזם״ בה שולב טהורה:
ה צייר תיכנן למשל, הנואמים, במת את

 ושני סיסמה במקום קרוון. דני תפאורות
 מיקצו־ תיפאורה ניצבה השיגרתיים, הדגלים

עית.
 נבדלה האסיפה מדימונה. סימונה

ל שהצליחה בזה השבוע, אסיפות מיתר
 נערכו הכנסים שיתר שעה סקרנות. עורר
 בחוגים או ריקים־למחצה, אולמות בפני

 מפ״ם של הצעיר הדור משך מצומצמים,
התל־אביבי. חן לאולם איש, מאלפיים למעלה
 שונה היה לא הנואמים בפי שהיה מה

 ד,מפ״־ המנהיגים שהשמיעו ממה במהותו
 אולם לבון. פרשת פרוץ מאז הקשישים, מים
הסיס תחת תקיפות. ביתר זאת אמרו הם
 — אמת״ אלי ״דבר — העיקרית מה

 / להוריד בידך כמו: הסיסמות התנוססות
 יותר — נזפא״י פחות שלטון־היחיד, את

דנזוקראטיה.
 סימי היתד, ביותר הססגונית הדמות

 לכינוי מיד שזכתה דימונה, תושבת דבדה,
 בנר, את הושיבה היא מדימונה״. -סימונה

 האולם, של הראשונה בשורה הארבע בן
 בקשיי־לשון לקרוא כדי הבמה על עלתה
 פעם לטיניות. באותיות שנכתב עברי, נאום
מתיאות־כפיים. על־ידי הופסקה פעם אחר

 שמש,״ והרבה חול הרבה יש ״בדימונה
 תקוות לנו היו לדימונה -כשבאנו סיפרה,
 עכשיו מאוד. קטנים היו והעצים גדולות
 — והתקוות יותר, קצת גדולים העצים

הבחי בוא עם עכשיו, יבש. כעשב נמוכות
 אבל ירוק. בצבע העשב את צובעים רות,

ל שמתחת יודעים, האנשים כל בדימונה

ה עמדת את פעמים כמה ציטט בה *
נלובקה. בפרשת )1241( הזד, עולם
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