
במדינהמסורות חוכויות כל
של שהאפשרות לנורות תימשך. הצפוני בגבול הרגישות •

הקרוב. בעתיד להתלקח זה נבול עלול עתה, לעת הוסרה מיידית, התלקחות

 את כקרוב יעלה בן־גוריון דויד בי הנמנע, מן לא ס
יעשה כן לפני כשר-הכטחון. פרם שמעון את למנות ההצעה,
 אולם, מפא״י, של ו1ה־ כשר לממשלה, ׳ארן ויאמר! את ?הכניס נסיון בךג!ריון,

לקראת פרס, של מעמדו ביצור : המטרה סננו. את ביג׳י יציע ארן, יסרב אס
הירושה. וול המלחמה

משרד־הכטחון. של המשקיות הפעולות סביב ויבוח צפוי ס
 ותע׳׳ש, משוד־הבמחון על־ידי בארץ, תעשייתיים מיפעלים רכישת הוויכוח: מוקד

ידתמ לכך שתהיה מבלי זה, משרד בתחום תעשייתית אימפריה יצירת כוי עד
משקית. הצדקה

 העצומה המדינה לנשיא תוגש כיותר הקרובים בימים *
ריצוי גמר לפני חודשים תשעה ממאסר, בהן אהרץ את לשחרר

 מחוגים ומשפט, רוח אנשי זו עצומה על יחתמו מפ״ם נציגי עם יחד העונש.
 לעצומה להצטרף ירצו שלא הקואליציה, מאנשי משפטנים שכמה יתכן שונים.

נפרדת. אן דומה אישית עצומה לנשיא ישלחו האופוזיציה, אנשי של

ממשל יזמה כעקבות רבתי תנופה יקבל הילודה עידוד 0
מ מרוכזת. תית

 ועדה תוקם אחד צד
 כלכליים מנהלים של

 ממשלתיים ממשרדים
 איך שידונו שונים,
 הילודה יאת לעודד

ה כלכלית. מבחינה
ב־ ׳הבאות הצעות

עתונות
כועסים

 בן־ דייו של המיידית בסביבתו מישהו
הרא הרמז מעריב. על כועס שוב גוריון

 הודעתו כאשר השבוע, בתחילת ניתן שון
 עשוי שצה״ל ראש־הממשלה, של הגדולה
•אח לידיעות נמסרה הסורים, את לתקוף
מעריב. לפני רונות

אח ידיעות שני. רמז בא השבוע בסוף
 מרעישה, תגלית בהרחבה סירסם רונות
 עיקר בקאהיר. המתגוררים נאצים אודות

 ואל מאת שנשלחו מכתבים ציסוט התגלית:
 איכשהו הגיעו אשר החשובים, הנאצים
ישראליות. לידיים

המכ כי גילה, מעריב מצד קצר בילוש
 אחד על־ידי המתחרה לצד,רון נמסרו תבים

הי השאלה לבן־גוריון. הקרובים האנשים
 הזקן, של זעמו את הקפיץ מה מדוע? תר,:

 של הגדול הברוגז את שהזכירה בצורה
פרשת־לבון? ימי

פיטור מצידם: חשבון
מ־ למשפחות מיוחד

ממס־ ילדים רובות
שני, מצד הכנסה.
שר־ה־ סגן מארגן

רפאל, יצחק , בריאות
שלש של איחודן את

ילו־ לעידוד האגודות
ב־ זו המתחרות דה,

בכך וגורמות זו,
כוחן. למיעוט

ש־ אחרי •

/

. עצת!״ עוד רע אותע ,נערה
 בקואליציה שותפות להציע עתה מוכנה פיה, על הקערה
־וזתונ? הליברלים■ מידי השלטון את שתיטול ובלבד

 לקנות הצליחה
ה הנציג את

 בעירית ליברלי
תנ באר־שבע,

לח מפא״י סה
הקוא את סל

 האנטי■ ליציה
 ברא• מפא״יית

מפא״י שון־לציון.
 ;יה עם השלימה לא

שאורג פיכת־החצר,
מ פחות לפני נה

 נועם על־ידי שנה
ו הליברלי לאונר
 למפא״י ׳עלתה אשר

 היא העיר. בראשות
 את להפוך מאז מנסה
— הסיעות יתר לכל

הדתיים־לאומיים. נציג הנוכחית: ואליציהבק התורפה
הציבוריים, המאורעות במרכז יעמדו שוב שבר בעיות •

ד תי ע ב. ב רו ק לשכנע כדי צמרתה כוח כל את מפא״י תגייס אחד מצד ה
 המפלגות יתר יפתחו כנגדה בהם. תפגע לא שהקפאת״השכר ׳הפועלים את

 הפעולה ועדי בראש ההקפאה. נגד והפגנות שביתות תביעות, של במערכה
הנמנע מן לא חרות. של פועלים נם אס כי השמאל, שיאנ רק לא עתה יעמדו

 ויצטרפו ההקפאה מדיניות את לקבל יסרבו מפא״יים מקצועיים איגודים שאפילו
הפעולה. לויעדי
אמריי חברה לים. מעבר - ישראל״ ל״קול התחרות צפויה •
 מס־ שידורים שתשדר בקפריסין, מסחרית תחנת־שידור הקמת מתכננת קאית
 זרים למוצרים הפירסומת שידורי וישראל. ארצות־ערב תורכ״ה, ליוון, חר״ם

 בין קריינים תחפש האמריקאית והחברה העברית, בשפה ייעשו וישראליים
ישראל. קול עובדי
 את יציעו בעולם ביותר הידועים האדריכלים מן במה 0

אחוזות חברת תל־אכיב. של החדש המסחרי למרכז תוכניותיהם
 המועד את לדחות עומדת אף החרב, מנשייה אזור לבניית האחראית ף, ,חד

 בתחרות, להשתתף הזרים לאדריכלים לאפשר כדי תוכניות, להגשת האחרון
ל״י, אלף 50ב־ מסתכם בה הראשון הפרס אשר
 תל- עיריית עובדי בארגון ומאבקים זעזועים צפויים 0

הליברלים העובדים של החלטה הגורם: עובדים. 7000 המונה אביב,
 הלאומית העובדים הסתדרות יעס בשיתוף ופעילה, חזקה אופחיצ״ה ליזום

 ראשון צעד ממפא״י. הארגון וראשי זילברמן, מאיר השליט, נגד ומפ׳׳ם
 והסתדרות הליברלים העובדים בין שנחתם ההסכם ישמש הדבר מימוש לקראת

 המשמש לוועד־פועלי־הנקיון, לבחירות משותפת להליכה הלאומית, העובדים
תל־אביב. בעירית מפא״י של כחיל־חלוץ

של קבלתו שנראתה: היחידה הסיבה
 של דוברו־לשעבר הירושלמי, לוי־יצחק

הע כעורך בהווה, ויד־ימינו לבון פנחס
 ידוע, שהרי מעריב. של הפנימיים מידים

 המיידית סביבתו על שנוא לוי־יצחק כי
עצמו. מלבון יותר אולי בן־גוריון של

אורחים
התשיעי הצדב מסע
 אורכן האפיפיור הסתובבו שלמה שנה
 נזירים ומאות מאמיין פטר הנזיר השני,

 את לארגן כדי אירופה, רחבי בכל אחרים
 מכן, לאחר שנים 860 הראשון. מסע־הצלב

 חודש במשך לארגן יחיד ארכיבישוף הצליח
 שראתה ביותר הנכבד מסע־הצלב את ימים

 הצלבנים רגלי עליה דרכו מאז ארץ־הקודש
האחרונים.
 בדרום־אמרי־ טיפוסיות קתוליות בארצות

 מרוכז סיור מעורר היה באירופה איו קר,
 סערת וארכי־הגמונים* הגמונים 140 של

מצטו היו אנשים אלפי עצומה. התלהבות
 באבות לחוות כדי ארוכים בתורים פפים

 כמעט ישו של הולדתו ארץ אך ד,כנסיה.
זכתה. לו בכבוד חשה ולא

על־ידי שנקבעה המילה - ־ הגמון •
בישראל כמורה אנשי של מיוחדת וועדה
בישוף, במקום ועד־הלשון, עם בשיתוף
היוונלת המילה של גרמני שיבוש שהי־א
משקיף המילולי: שפירושה אפיסקופל,

סביב.

 מעבר את ההגמונים 140 השבוע כשעברו
 שאורגן בארץ, לסיור בדרכם מנדלבאום,

ה בישראל הקתולית העדה ראש על־ידי
 במקום עמדו חכים, ג׳ורג׳ הגמוןארכי
 למקום הזדמנו הם ואף בלבד, צופים שני

 ופיאות, בקפוטה דתי נוסף נער במקרה.
 כובעם עם זהה כמעט כובע חבוש שהיה
מהמ במהירות הסתלק הכמרים של העגול

ונים■ההגמ עם לצלמו בנסיון כשהבחין קום
 בשלץ- לתפירה. - כבוקר השכם

החשו הנוצרים תרו בהם הימים וחצי שה
 מכל כמעט נבדלו לא ארץ־הקווש, את בים

 שכולם לעובדה פרט אחרת. קבוצת־תיירים
 חגורות ארוכות שהורות גלימות לבשו

ארגמ כיפות ראשם כשעל לבנים, בחבלים
 עוד ההגמון. של מעמדו את המסמלות ניות
חוסר מורה־הדרך: לדעת הבדלים, שני

גסות. בדיחות וחוסר נשים
 גילם בגלל במקצת מסורבל היה הסיור

ה את שהאיט אחר דבר המשתתפים. של
 צריך הגמון שכל העובדה היתד, סיור,

 לפני ביום אחת פעם לפחות להתפלל,
ההג בין נקבע כך לשם בכנסיה. מזבח
 המעטים למזבחות ותור סדור־עבודה מונים

 בחמש קום השכימו הם סיוריהס. במקומות
בעשר. לדרך לצאת להספיק כדי בבוקר
האזי סיוריהם, מקומות בכל התעכבו הם

 המקום קשר על מורד,־הדרך להרצאות נו
 במקומות גם לברית־החדשה. או לתנ״ך
 בחיוך: ההגמונים העירו לגמרי חדשים
 מקום באיזשהו מוזכרים הם גם ״בטח

בספרי־הקודש.״
 מר,הגמונים חלק נודעת. דא ארץ

ער גם חיים שבארץ לגלות מאוד הופתע
מהעוב נדהמו אחרים היהודים. בצד בים׳

 הדרך ,ומירר בארץ, מיסים שמשלמים דה
 שיטות את ארוכה שער, להסביר נאלץ

ושוא חוזרים כשהם ,מס־ד,הכנסה חישוב
ה כל משלמים באמת אס ושוב שוב לים

מיסיהם. את אזרחים
ה נכונה אם התעניין ההגמונים אחד
 אהבה־הפשיח, כארץ מקובלת כאילו שמועה
 הדתיים־ הנישואים בפרטי התעניינו אחרים

היהודיים.
ל הסיור בעת חייבים היו ולא מאחר

 בנוכחות מפגינים שהם כזו רוממות הפגין
 פשוטים, כבני-אדם ההגמונים התגלו עדרם,

 גילו הם נושא. בכל ומתעניינים מעניינים
כש בעולם, הנעשה בכל רבה בקיאות גם

 מהיידרא־ הארכי־הגמון מבריק כולם מבין
שבהודו. באד

ס פי טי ר ת. לכל ב היהו הדת בני כ
 לנצי־ מיוחדת איבה כנוטרי התגלו לא דית

 כשעצר — ברצון אתם שוחחו גי־ר,כנסיה,
 סמינריסטיות שלוש ממלאייה ההגמון
 אודות הן סיפרו הכרמל, על צעירות

כש ועיסוקי־הוריהן. מאווייהן, מעשיהן,
כרטי מכיסו הוציא לשאול, ההגמון סיים
 של וכתבתה שמה את לרשום החל סים,

 היתד, הבנות של תמיהתו מהן. אחת כל
 בו מקום בכל כך נהג הוא חסרת־יסוד.

סייר.

מענון
משולשת רמאות

 שר־האוצל חייב המדינה מבקר חוק לפי
 שנה מידי הכנסת לידיעת להביא אשכול לוי
 גם מבקר־המדינה. לדו״ח הערותיו את

 זה תפקיד נעם לא שנה, כבכל השנה,
 ה־ את לבטל שכח לא והוא לשר־האוצר,

שמצא ״הליקויים צינית: בהערה דו״ח
בשישים!״ בטלים המבקר
 כאשר, לשר־האוצר נעים פחות עוד היה

 ב־ חברי־הכנסת דנו האחרונים, בשבועות
 מבקר־הט־ שמצא בליקויים וועדת־ר,כספים

 האוצר. של הכספים ענייני בכל דינה
 לתקציב הדברים בהגיע לו נעם לא בייחוד

ה בכור הטיפול ולשאלת משרד־הבטחון,
 הכספיות שההוצאות התברר לפתע אטומי.

 וכלל כלל בטלות אינן בעיניין ד,כרוכית
מה הכנסת, חברי של רוגזם אך ־ס. בשיש

 מופנה היה כאחת, ומד,אופוזיציה קואליציה
 רימו אלה חשובים שבעניינים לעובדה
 פעמים, שלוש ועדת־ד,כספים את למעשה
 הביקורת, את להסתיר ניסו מכן ילאחר

מבקר־ד,מדינה. דו״ח את שצינזרז שעד.
ה אנשי מחו בתחילה גודד. גינוי

 סכום הוגדר לטענתם, כולה. אופוזיציה
כאי ,ועדת־ד,כספים ובאוזני בתקציב גדול

 לציין מבלי ופיתוח, למחקר סתם נועד לו
 כולו שכמעט התברר מכן לאחר פרטים.

 את לכך להשיג מבלי הכור על הוצא
 בסופו בלבד: זו לא ועדת־ד,כספים. אישור

עצו סכומים הכור על הוצאו דבר, של
בתקציפי־המדינה, נכללו לא שכלל מים,
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