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החלטת למרות שקט. של למצב יחזור לא הסורי הגבול ס

 לחמס האחרונים המאורעות מחוללי יוסיפו בגללה), (ואולי הבטחון עצת מ!
ההתנגשויות על בחומרתן יעלו אשר לתקריות לגרום העשוי דבר האווירה, את

 הדגש ויושם זווית, לקרן הכינרת עניין ידחק המצב, שיחריף ככל האחרונות.
הירדן. מי וחלוקת הארצי מובילה בעיית על

מי להטיית התבנית ביצוע כי ותודיע תחזור ישראל
 כאי:■ פגיעה יהווה - הלאטיני לאפיק כלבנון הירדן מקורות
יטלה. טרפים

הכנסת של היום לסדר תעלה במרחב האטום בעיית •
ה ב ש מו ב. ב קרו לשם פעילה מדיניות תנקוט שישראל אנשי־הרוח, הצעת ה

ותזכה מפ״ס של היום לסדר בהצעה הד תמצא המרחב, של אטומי פירוז
 באופן חירות תתיצב זאת לעומת הליברלים. גם ואולי הקומוניסטים, לתמיכת

לחלוטין. זו יוזמה השולל בן־גוריון, דויד של הקו לימין קיצוני

בעיית מחדש תצוץ הכנסת של הבא במושב כבר ©
 חדשה הצעת להגיש הבטחתו את בו יגשים רוזן פנחס הצבאי. המימשל

תצטרך מפא״י התוצאה: קודמת. הצעה שנידחית פעם בכל המימשל, לביטול
אגודת־ישראל. קולות עבור מופקע מחיר שוב לשלם

למעשה במהרה. יתקבל לא הקולקטיבית האחריות חוק 9
 הכנסת של בוועדת־החוקה־חוק־ומשפט פעולה ׳המפלגות כל כמעט משתפות
שהתחייבה אף זו, במערכה משתתפת אחדות־העבוזה גס השהייה. בתכסיסי

)4 מעמוד (המשך
 המצרית המדיניות את המנהלים ותיקים,
 אל־נאצר. עבד גמאל צעדי את ומכוונים

 היא רע״ם נשיא של שמדיניותו מכאן
מטבעה. ואנטי־שמית נאצית
זו? בתמונה האמת מה
 היומון מכבר לא דיווח כך על

 ככת״ וולט״, ״די החשוב הגרמני
מקאהיר: כה

 ההנחה מאשר יותר כוזב אינו דבר שום
 גרמני כיום יברך משכיל־למחצה מצרי כי

 נאצים אלפי כי היטלר״, ״הייל בברכת
 ואת המדיניות את הקלעים מאחורי מנהלים

 קהיר שליטי וכי המצריים, שרותי־ד,בטחון
ספר־תפילה. בתור קאמפף במיין משתמשים

וכל מדיניים יחסים מצריים קשרה מאז
 הקומוניסטי, הגוש עם יותר הדוקים כליים

 במלחמת־העולם כי היטב בקאהיר יודעים
 כובשים. אלא משחררים, הגרמנים היו לא

וה הנסיעות הרבות, השיחות תוצאת זוהי
ה מצד רק לא המתנהלת היעילה תעמולה

קומוניסטים.
המסו קשישים מצרים ישנם עוד אמנם,

 היינו ״בשעתו שיחה: כדי תוך לומר, גלים
ה מן רומל אותנו שיחרר אילו שמחים

 כיום הקובע הצעיר, לדור אבל אנגלים!״
ה־ מ״ברית זכרונות עוד אין הסגנון, את

התזזתגבגז!״ השורגז אגז דגאוז \2ר אני ״אבר
 התחיי־ את כה עד מילאה לא מפא״י שגם בטענה וזה החוק, בקבלת לתמוך

 לבתי־ תנויעות־הנוער ׳החזרת בשטח בייחוד אחדות־חעבודה, כלפי בויותיה
השכר. מדיניות ובענייני הספר
הקיבוצית ההתישבות תנועות כל בי הנמנע מן לא 9

 מן אותן לפטור לדרישה תוקף לתת כדי תשלומיס, בשביתת יאיימו
יותר בבנקים תלוייה אלה תנועות של כלכלתן המניעה: לדולר. הצמידות

בהן. הבנקים תלויים מאשר

 שורותיה את עזבו מדוע לברר מנסה ישראל משטרת 0
הכללי המטה יזם זה לצורך האחרונות. כשנים רבים בה שוטרים

שבעזרת מקווה המטה השירות. מתפטרי כל ביו ׳המנוהל מיוחד, מחקר
 המחקר מימצאי

למלא המשטרה
 את לרסן יוכל

תפקידיה. את
של ביכולתה קשה שפגעו העזיבות, קצב

 - במפלגתם ויכוח שוב יעוררו הליברלית המפלגה צעירי @
מבקשים אחד מצד נוגדים. ואן? שונים כיוונים בשני הפעם

התובע גולדמן, נחום של הקו את רשמית לקבל המפלגה את להכריח הצעירים
 מאוחדת, ימנית חזית גיבוש הצעירים מציעים שני מצד במרחב. השתלבות

 כלליות בחירות על להכריז בדרישה יסתכם הצעירים מסע חירות. עם יחד
 אין בהם במוסדות, השפעתם את להגביר תקווה מתוך המפלגה מוסדות לכל
נבחרים. נציגים להם
מפעל פרשת סו!? תהיה לא ממשלתית הלוואה קבלת ©

 שהואשם סל, אדם נצרת, פועלי מועצת מזכיר לוי. ג׳ימי של הטקסטיל
 להאשמות כה עד ענה לא ׳אישיות, מסיבות לצרותיו, היעיקרי כגורם לוי על־ידי

 הממשלתית, ההלוואה מתוך שכרם את יקבלו שהפועלים מחכה הוא לוי.
ועסקיו. לוי ג׳ימי על לו הידוע את יגלה מכן לאחר ורק

 הבריטים נגד ומצריים גרמניה בין מאבק״
 ברית נשאה לא ממילא במלחמת־העולם.

קלו מצריים נסיונות זולת פרי, שום זו
רומל. גייסות עם במגע לבוא שים

בקאהיר עירומות־דמחצה. נערות
 אבל הוורמאכט. של שירים כיום שומעים

 בעת — בקולנוע נשמעים אלד, שירים
בנירנברג. הדין יום הסרט הצגת

 לקנות אפשר ■הקולנוע, מן יוצאים כאשר
 שערו שעל מצוייר, כתב־עת הסמוך בקיוסק

 צלב־ הענודה עירומד׳,־למחצה, נערה מלקה
 עומד לידה עירומים־למחצה. שבויים קרס,
 סאדיסטי. צחוק הצוחק הוורמאכט, קצין
 מארס התאריך: ניו־יורק. ההוצאה: מקים
1962*.
לל אפשר גרמניה? על המצרים דעת מה

 בעתונות כאן שהתנהל הוויכוח מן זאת מוד
בנירנברג. הדין יום הסרט על

 הליגה דרשה תחילה השואג. העכבר
 שזו בטענה הסרט, הצגת אתי לאסור הערבית

 האדון ישראל״. למען ציונית ״תעמולה
 עמודי מעל דרש מארץ־ישראל נאשאשיבי

התשו אך הצגתו. את להפסיק אל־גומהוריה
הפתיעו. בות

הצנ את באל־אהרם שיבח חולי לוטפי
 זה סרט כי ההצגה, את שהתיר לסרטים זור

 למצרים חשוב אשר ההיסטוריה את משקף
הגרמנים הרגו הכל, ככלות אחרי לדעתה.

 שימשו בישראל, הועתקו אלה תמונות *
הסטאלג. ספרי מגיפת נושאי כאן

סלו פולנים, רוסים, גם במהנות־ד,ריכוז
 דרש באל־גמהוריה. ואילו ואחרים. בקים
הגר העבר בעובדות להכיר אידרים יוסוף
מני*.

ידי כי בגרמניה האמינו רב זמן במשך
 נכון. אינו שוב הדבר בטוחה. המצרים דות

 המצרי הדור של והכלכלית המדינית הדוגמה
 ובוודאי גרמניה, ולא יוגוסלביה, היא החדש

 מלחמת־ר,שיחדור בימי גדל זה דור היטלר. לא
 עורך הקולוניאליזם, נגד האפרו־אסיאתית

 הסוציאליזם. בשטח ניסויים בעצמו עתה
ר,״סוציא במחנה קשור עצמו את רואה הוא

 אליה הקאפיטליסטי״, ב״עולם ולא ליסטי״,
המערבית. גרמניה שייכת
 גם זילזול. של מסויימת נימה גם יש
פסו לשמוע אפשר בקאהיר השלטון בחוגי

 עצמאותנו את השגנו ״אנחנו כגון: קים
 אתם, והצרפתים. הבריטים נגד במלחמה

באירו העיקרית הכלכלית המעצמה שהנכם
 לבדכם להשיג משגלים אינכם אף פה,
מבל אתם זאת תחת גרמניה. איחוד את

 מסוגלים ואף כולו, לעולם המוח את בלים
 אריה אתם חדשה. למלחמת־עולם לגרום

עכבר.״ של בקול המצייץ
 להשיג יכול מה אותם שואלים כאשר

 עונים הם אריה, של בקול השואג עכבר
דב־משמעות. בחיוך

שק המ
הפיחות מתעשר׳

 נבנצאל ארנסט יצחק דר צירף כאשר
ה שטרי־הכסף על המסולסלת חתימתו אתי

 כיהן ישראל, בנק נגיד של זו איל ישראליים,
 של המייעצת המועצה כיושב־ראש עדיין

ה יוטל עליו כי אז, שער לא הוא הבנק.
 נגרמה לא אם לבדוק, הבלתי־נעים תפקיד

 באמון רבתי מעילה אלה שטרות באמצעות
הציבור.

כ הפעם נבנצאל, הכריז שעבר בשבוע
 כל את יבדוק משרדו כי המדינה, מבקר
הנוג שטחים באותם יטפל הפיחות, עניין
 שיימצאו ולביצועו, הפיחות לתיכנון עים

ירו עתונאי עם בראיון ביקורת. דורשים
 נעשו אמנם אם יבחן כי המבקר, אמר שלמי

 להבטחת וד,אפשריים הדרושים הצעדים כל
המדינה. של האינטרסים

 הכבדה המהלומה את הנחיתה זו הכרזה
ב נמנה שנבנצאל הלירה, למפחיתי ביותר
 הטיל הוא המושבעים. חסידיהם ■על שעתו
ן על ביותר רשמי ספק פ ו  של תיכנונו א

 ובביצועו, הידיעה בהא הכלכלי המיבצע
 אותם כל כי נוספת פעם בעקיפין אישר
ש ממשלתיים ופקידים כלכלנים מאות
ה כמו חד־פעמיים מבצעים לתכנן נועדו

לחם־תסד. שנים משך אכלו פיחות,
שהצ הראיות הומר בשבת. בלשים

ו עצום היה המבקר של שולחנו על טבר
 צרותיהם המבישה, ההצמדות פרשת כל רב.
ו המאולתרים מיסי־היתר המשתכנים, של

 עצמם, המפחיתים של הנוגדות הכרזותיהם
 גם היתד, כבדים. אשמה כרכי למיא יכלו

להת המבקר יכול לא ממנה אחרת, פרשה
הבנקים. פרשת זו היתד, עלם.

 מ־ אהד העלה הפיחות של בערבו עוד
יוע לפיה הצעה, הצעירים האוצר כלכלני

 שלאחר בשבת הבנקים בפתחי שוטרים מדו
 ובכירים מנהלים הסתננות ימנעו הפיחות,

 תוך האחרון, הרגע של ספרים סידור לשם
ש זו, להצעה הישן. השער רווחי ספיגת

 הנהוגה שיטה היא אלא מקורית, אינה
 המפקח נמרצות התנגד העולם, ארצות בכל
 הפיחות, מקברניטי אהד מטבע־חוץ, על
 הוא קבע דינשט־ין. סגילד.) (צ׳ צבי דר׳

 תקלקל הפיחות במוצאי משטרה בפסקנות:
הטוב. הרושם את

 להעמיד הוחלט פשרה. נמצאה כרגיל
 אזרחיים, ■בבגדים שוטרים הבנקים בפתחי

הנכ תנועת ברישום הצטמצם שתפקידם
 אפשרות כלל לא בשבת, והיוצאים נסים

מלאכ עשו שוטרי־החרש זו. תנועה למנוע
 על עין ■ששם הילד את הזכירו נאמנה, תם

 כי לאמו, אחר־כך דיווח צמא־החלב, החתול
 מספר צמאונו. את החתול הרווה אכן

 צר. לא נמסרו לבנקים שהגיעו המכוניות
 הם, אף נרשמו מחללי־שבת של שמותיהם
 טלפון לקריאות אפילו נענים כשאחרים

 באירוניה, מאוחר יותר משיבים החוץ, מן
 להעמידנו אפשר ,כיצד לשאלות: בתשובה
 ל־ הניתן את נתקן שלא לדרוש בנסיון,

)10 בעמוד (המשך

 הצגת את ירדן ממשלת אסרה השבוע *
 בעמדת הרב ׳ההבדל את המבליט דבר הסרט,

הנאציזם. כלפי המדינות שתי
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