
תצפית
ת כל כויו ״.ומורות הז

■קנדי הנשיא של האישי יחסו החמרת של חשש קיים •
שור טל חילוקי־דעות של תוצאה זו תהיה לא ישראל. למדינת המי

ון.בוושינגט למיניהם יהודים שתדלנים של התערבותם בגלל יאם כי המדיני,

שוב נשק היו כה שעד ׳אלה, משתדלנים יבקש ישראל שגריר  המדיניות! של ח
 עמדת כי דעתו, את הביע הנשיא קנדי. על לחץ להפעיל לבל הישראלית,

שען צריכה ישראל ם המדיניים הצינורות על להי  לא הרשמיים, והדיפלומטיי
יהודיים. אמריקאיים אזרחים על

במסע-התעמד־ שמקורה סוכייכוית, מכה־חוזרת מסתמנת •
יפעילו הרוסים הבטחון. שרותי על הממונה של האנטי־גרמני לה

במקומם תקבל הגרמניים, והטכנאים המדענים את שתחליף מצדים, על לחץ

בייטיי וידע מכנית עזרה מוק, ם.סו ת התעמולה בקו שיובלט הני בייטי מן הסו בז

 גם קשורה אליו המערבי, המערך מן חלק הם הגרמניים המדענים הקרוב:
ת ישראל. דו יש של לקשריה הו

 מסויי־ בשטחים גרמניה, עם ראל
ידי הגרמנים לה מספקים מים,
ת עות למצרים. הנוגעו

הצפו ההתפתחויות •
 הממונה, פרשת של יות

החשת :הפנימית בזירה
שה, על ההכרעה  בצמרת הירו

 שבתחילה אשכול, לוי מפא״י.
 מאיר, גולדה של לצידה התייצב

חי בגלל להתפטר איימה כאשר
 ינסה הוא ייסוג. הממונה, סול

 לטווח הסכם־פשרה לידי להגיע
 של בהסכמתו פרס, עם ארוך
ריון דויד ת הבסיס: .בן־גו סמכויו

חולקו השלטון כש לשניים, י

 הבטחון ענייני על משתלט פרס
 ענייני על אשכול ולוי והחוץ,
 כי מקווה, אשכול ופנים. כלכלה
א יוכל, זו בצורה ל העת, בבו

 זקני של קואליציה סביבו רכז
 שישמרו מפלגות, וכמה מפא״י

ת על נו מאזן־הכוחו פרס. לבין בי
מיי בצעד בינתיים,

 שרי את ימריץ די,
 והדתיים־ אחדות־העכודה

הת את להביע לאומיים
כ לשינויי-גברא נגדותם
 לעכב הכמנה: החוץ. משרד

ת את האפשר ככל פרס. השתלטו

 האופוזיציה מפלגות •
 אחדות־ גם וייתכן -

 את יגבירו - העבודה
 בירור את להרחיב לחצן

והעבר הממונה, פרשת
ובטחון חוץ לועדת תה
 עצמו, הממונה הכנסת. של

ת הביע שבתחילה כונו ע נ  להופי
ם בפני לבירור  ממלכתי פורו

כן אינו כי עיודי כזה, לעשות מו

תו עתה, זאת עצמו את בראו

 עדיין החייב ממשלתי, כפקיד
לשעבר. עליו לממונים נאמנות

ה אחד כי יתכן, •
ה של הרשמיים מעשים

 כתקופה החדש, נשיא
 כהונתו, של הראשונה

 עצמותיו העלאת תהיה
ל־ ז׳כוטינסקי זאב של

מן ייטראל. ל  ב־ הביע שזר ז
ת ת הערכתו את הזדמנויו  החיובי

טינסקי, בו  שמו הועלה וכאשר לז׳
שיאות כמועמד שו נעשו לנ גי

שזר. בחירת על תקשה לא זו שמפלגה להבטיח כדי החרות, תנועת אצל שים
אם עתה, בבר מתבשל ״אל-על" בהכרת הבא המשבר •

 בין המגע למעשה נותק האחרונה השביתה סיום מאז איטית. אש על כי
הצדדים, שני בין קרה מלחמה שוררת זאת תחת צוותי־היאוויר. לבין ההנהגה

ם ע כשצוותי־האוויר שים הספר״, ״לפי בזי  הקרבה ללא עליהם, המוטל את רק עו
 אפשרי כמנהיג לה שנראה מי בכל מתנקמת ההנהלה ואילו התאמצות־־תר. או

הבאה. השביתה של
פר כל את לברר כקרוב יתבקש בתימנע העובדים ועד •
שנבחר הוועד, מחברי אחד זיוןז־כחירות. של מושלם מיבצע של טיו
 לוועד אין כי בפניהם הטיח המפא״יים, חבריו יתר עם הסתכסך כחודשיים, לפני

ת, זכות־קיום קי ת שנבחר מאחר חו רו ת. בבחי פו  את לקיים הסכים הוועד מזויי
ת, ייעשה שהדבר רק היתנה הבירור, ממלכתית. התערבות למנוע כדי בסודיו

כחדרי-חדרים, יפעלו ההסתדרותי המנגנון מראשי כמה •
תשלום ייגבה החוק, פי על בכנסת. מם־שבח חוק קבלת לעכב כדי

 הועד־ מיגרש נמכר לאחרונה מקרקעין. מעיסקת הנובע רווח, מכל גבוה־למדי
שן הפועל אמרי דרום לבעלי־הוך בתל־אביב, אלנבי ברחוב ההסתדרות, של הי
ליון שלושה־וחצי של בסכום קאיים, שפיעו ההסתדרות גיזברי ל״י. מי על י

ת השניה הקריאה את לדחות חבריהם שי  העברת לאחר עד החוק, של והשלי
החדש. המס מתשלום להינצל כדי המיגרש, על הבעלות

במדינה

נה יר עו  הצי
11

תל־אביב
ת חזון מו צ ע ת! ה שו ב הי

 אל חול שפנה משאית אחרי משאית
 יד־ בשכונת הפתוחה, תעלת־הביוב שפת

 את דוחף החל הצעיר הטדקטוריסט אליהו.
 נעצר. לפתע התעלה. תוך אל פנימה, החול
 וכמה יבשות עצמות ביצבצו ההול מתוך

גולגלות.
 נהגי את שאל החולי״ את הבאתם ״מניין

המשאיות.
 השיבו. הישן,״ המוסלמי ״מבית־הקברות

ער מכפר מצארווה אחמד הטרקטוריסט,
 החל שבמשולש, ערה

״מי העצמות, את אוסף
בית־קברות. הורסים לא,

 את שיאספו לפחות אבל
 אותן ויקברו העצמות

במרוכז!״
והנה העבודה מנהל

בכתפיהם. משכו גים
למער ניגש מצארווה

 סיפר המשמר, על כת
 בלוויית חזר הסיפור, את

ה למקום וצלם כתב
ערי־ צולמה שם עבודה,

וגולג־ עצמות של מה
לות.

שבועיים, חלפו מאז
יפר המישמר שעל מבלי

תמונה. או מילה סם
מעבוד התפטר מצארווה

 הארוכה הביוב תעלת תו,
ה ואילו כליל, נסתמה

להו המשיכו משאיות
 שלהן המיטען את ביל

ב אחרים חורים לסתום
אחרים. מקומות

מפלגות
ה ב ה

ה מ כ ח ת נ לו ו
מ־ במוסדות אי־שם

 לאחרונה התקבלה פא״י
 לא שוב כי ההחלטה,

המפ לטובת זה יהיה
הב בבחירות אם לגה,
 לעיריית שייערכו אות

 בראש יתייצב באר־שבע,
 דויד המפלגה רשימת
 ראש שהיה מי טוביהו,

במ הפרובלמטי העיר
קום.

 לא שאיש כיוון אולם
אי לטוביהו למסור העז
 החלטה על ובגלוי שית

ל המפלגה ניסתה זו,
 היה הפיתרון התחכם.
 לא טוביהו אם פשוט:

באר־שבע, תושב יהיה
המפ תוכל לא ממילא

מועמדו את להציג לגה
העיר. לראשות תו

שר־ גויים כך לשם
ש דיין, משה החקלאות

ל־ טוביהו את מינה
 מנהל חשובה: מישרה

 במינהל תל־אביב מחוז
 השייך מקרקעי־ישראל,

במש למשרד־החקלאות,
 1500 של חודשית כורת

 בתל- עבודתו שלרגל היתד״ ההנחה ל״י.
 מגוריו את להעתיק טוביהו יצטרך אביב,

מבאר־שבע.
טוב־ דויד הועילה. לא שההתחכמות אלא

 באר- שבשערי בחווילתו לגור ממשיך יהו
 בתל- לעבודתו נוסע הוא בוקר מדי שבע.
ערב. עם לביתו חוזר אביב,

שפט מ
ת ו ב נ ז נ׳יוארו ה

 גרינברג (״רומק״) ראובן של התעניינותו
 בר־ יעקב לשעבר, תל־אביב מחוז בפרקליט

 הפרקליט של העמדתו עם תמה לא אור,
 שתלונתו האיש, מתפקידו. והדחתו למשפט

 של הדרמאטי לסוף הביאה בר־אור, נגד
 החליט הפרקליט, של המשפטית הקאריירה

 בלתי- זנבות השאיר בר־אור סילוק כי
רצויים.
 באמצעות אלה, זנבות לקצץ יצא הוא

 טען לצדק. הגבוה בית־הדין אל פניה
 התביעה נגד צו־על־תנאי בבקשת רומק,

משפטן היה לא שבר־אור מאחר הכללית:

 בהם המשפטים כל את לבטל יש מוסמך,
 כהונתו.* שנות במשך הופיע

שופ שלושה נקבעו זו בקשה לשמיעת
ויצ ברנזון צבי כהן, חיים עליונים: טים
 חיים המשפטי שהיועץ רומק, זילברג. חק

 ביקש למשפט, לא־פעם אותו תבע כהן
 קרוב הוא נימוקו: אחר. בשופט להחליפו
 בר־ זכה לו והודות בר־אור, של משפחתו

לתפקידו. אור
 נשיא ישב ובמקומו הוחלף, כהן חיים

 יצחק ובעצמו, בכבודו העליון בית־המשפט
חיו לתוצאה רומק קיווה אם אולם אולשן.

 ביודהמשפט נשיא התאכזב. נוספת, בית
נימוק. כל לתת בלי אף הבקשה את דחה

משטרה
ש א האי ל הבין ש
 הגיע מאז השנים חמש־עשרה במשך

 לעבוד )33( וויס מיקלוש הצליח לא ארצה,
 לא הוא ימים. מחודש יותר אחד במקום

 העבודה נותני מעוניינים לא מדוע הבין
 מסרבת מדוע הבין, לא וכמו־כן להעסיקו,

 עבורו למצוא באשקלון העבודה לישכת
עבודה.
 הוריו, במיוחד. מודאג שהיה לומר קשה

 שנים, שמ:נה זה בארצות־הברית היושבים
 מדי לו לשלוח נהגו המובטל, לבנם דאגו
ל מוכר היה אותם בגדים, חבילות פעם

פרנסתו.
 אליו פנה הימים באחד מכנסיים. זוג
 לשאול ביקש פולק, משה לחדר, שכנו
 מידידי ״אחד שחורים. מכנסיים זוג ממנו
 לא ״אבל הסביר, כמלצר,״ עבודה מקבל

 מחר אם מתאימים. מכנסיים להשיג הצליח
 את יפסיד מתאימה, בתלבושת יבוא לא

העבודה.״
 הוא דוזקא מדוע מיקלוש הבין לא שוב
 מכנסיים זוג אלמוני לאדם להשאיל מוכרח

 איים שהשכן מכיוון אבל תשלום, ללא
 הסכים לא,״ אם צרות לו ״יעשה כי עליו

שביקש. המכנסיים זוג את לו להשאיל
 כמה כעבור מכנסיו, את חזרה כשקיבל

 בשביל שהמכנסיים ״אמרת נדהם. ימים,
 את לו שהחזיר שכנו, כלפי הטיח מלצר,״
 ״עכשיו צבע. כתמי מלאים כשהם מכנסיו
 נראים.״ הם איך תראה

למיק־ לתת מיהר הוא נבוך. היה השכן
 למכור לו הציע נוסף, מכנסיים זוג לוש

 המכנסיים את למסור ובתמורתם אותם,
לכביסה. השחורים

ל בדרכו היה כשמיקלוש למחרת, אולם
 האלה ״המכנסיים שוטר. אותו עצר שוק,

ה לתחנת הובל הוא לו. אמר גנובים,״
לתדהמתו, למיקלוש, התברר שם משטרה,

למש בינתיים הלך פולק, משה שכנו, כי
 מכנסיו, את גנב מיקלוש כי הודיע טרה,
למכירה. עצמו הוא לו נתן אותם

ד ש פ א ־  של הכחשותיו כל לפמו!*. אי
 הבינו, לא השופט גם עזרו. לא מיקלוש

 על קנם לירות עשרה חמש עליו הטיל
כגנוב. החשוד רכוש החזקת

 של מצפונו החל חודשים כמה כעבור
הו במשטרה,״ ״שיקרתי עליו. מעיק פולק

 ל־ ללכת הסכים אף הוא דו. יד בפני דה
 מה כל כי הצהרה על לחתום עורך־דין,

 ועד מתחילתו שקר היה במשטרה שמסר
סופו.

 מסירת על תיק פתיחת היה המובן הצעד
 לאחר קצר, זמן כעבור אך כוזבת. הודעה

 היתה תלונתו כי שוב וטען חזר ילק שפ
ה כי למיקלוש המשטרה הידיעה אמת,
 ״משום מיקלוש. שאל ״מדוע?״ נסגר. תיק

 כל שמשנה אדם על לסמוך שא״אפשר
המשטרה. תשובת היחד, דעתו,״ את פעם

הזוי
העפילו!״ קומו בריקדות ״על ©

חב שרו במאי, האחד בתהלוכת בתל־אביב,
 פירוק את / נשכח ״לא השומר־הצעיר: רי

 את נתפוס / לשדה־בוקר נרד / הפלמ״ח
שבון את נגמור / הממזר  שר־ עם / הח

הבטחון.״
 ברמת- נישואין: או נשיאות •

ל מועמדותו את אשכנזי הרב הציע גן,
 אך חייו, תולדות את סיפר המדינה, נשיאות

 לא כדי המדוייק, גילו את למסור סירב
שידוך. א למצ בסיכוייו לפגוע
 בה בנהריה, דבש: שד קורטוב •

ש לזוגות דבש״ ״שבוע של בילוי הובטח
 בני כולם את הקדימו בעומר, בל״ג נישאו

 מקום לעצמם הבטיחו מיוקנעם, שבאו זוג
להתחתן. כדי לביתם חזרו במלון, טוב

 עצמו, רומק נגד משפטים גס ביניהם *
שו שלדבריו,  שאיפת־נקס מתוך רק הוג

נגדו.
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