במדינה
העם
סופה שר תקופה
שלוש נשים שלטו השבוע במאורעות.
האחת — ואלנטינה ולאדימירובנה טרש־
קובר — .הפכה חללנית ראשונה בתולדות
האנושות׳ חישמלה את כל תושבי כ מר־
הארץ בזינוקה הנועז אל מרחבי היקום.
השניה — כריסטין קילר — זיעזעה את
חבר־העמים הבריטי ,הרצה את גורלו של
ראש ממשלת בריטניה )ראה ענזודים  13־.(12
אך יתכן כי אמיצה משתיהן היתד .ה
שלישית ,המבוגרת מכולן 5גולדה מאיר.
היא הפילה את ראש ממשלת ישראל ,ומת
חה קו תחת תקופה שלמה בחיי ישראל
)ראה עמודים  7־.(6
לא ג׳ורג׳ ,לא וינסם ץ .היתר ,משום
טראגיות בצורה בה נסתיימה הקאריירה של
דויד בן־גוריון.

ק פ הי סי־ן

הכרתי ,שבוודאי נדבק בו בחוצות ובחדרי
קול ישראל עצמו .להודעה עצמה הוסיף
את התגובות הראשונות של ראשי המפל
גות — שגם הן לא באו להלל את קיסר,
אלא לקברו.
הכריז זאב צור ,האיש החזק של אחדות־
העבודה :״יש להניח כי ראש־הממשלה שקל
את התפטרותו  . . .והגיע להחלטה זו שלא
בהיסח־הדעת  . . .אין לנו אלא לכבד את
רצונו.״
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הנביא האמיתי של השבוע היה פראנץ־
יוזף שטראוס.
בחוזרו לגרמניה ,קיבל לראיון נציג של
עתון ישראלי .הלה שאל אותו מד ,דעתו
על סיסמה ,שהתנוססה באחת ההפגנות נגד
בואו של שטראוס לישראל :״שטראוס ,לך
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בדבר פרסים והרשמה נא לפתח למשרדיח:
תליאביב .רח 1ב אחר העם  .28טל67401 .
ירושלים .של1םציון המלכה  ,2טל24 3 18 .
חיפה .דרך העצמאות  82טלפין 4 5 6 1
רחיבוח • חדרה

פלתררם

הוצאת

ספרים

אח יאסף בע״מ
ירושלים

— תל״אגיב

כבר הופיע

גרדומים בקהיר
רומאן

מאת

יוסף

נדבה

רומאן המבוסס על התנקשות
שני חברי לח״י בחיי הלורד
מוין בקהיר .עלילה רמת־מתח
על רקע הווי המחתרת העברית
מגוללת את הפרשה ,שהסעירה
בשעתה את העולם ,תוך תיאור
הפעולה ,החקירות ,המשפט ו 
ההוצאה להורג.

מחיר

דויד בן־נוריון ליד שולחן המכשלה ככנסת
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ל״י

להשיג בהוצאה
ואצל כל מוכרי הספרים בארץ.

לא להלל את קיסר ,כי אם לקברו
אילו פרש האיש לפני  14שנה ,למחרת
מלחמת־העצמאות ,היה נשאר בהיסטוריה
כמצביא שהוביל את חילות צה״ל אל הניצ
חון ,והיה מסיים בזאת את תקופת המדינה־
בדרך .הוא היה נזכר כג׳ורג׳ וושינגטון ישראלי.
אילו פרש לפני חצי־תריסר שנים ,למחרת
מיבצע־סיני ,היה נשמר מקומו כמצביא
מוצלח ,אם כי שמו כמדינאי היה נפגם .הוא
היה היה דומה לוינסטון צ׳רצ׳יל ,מנצח־
המלחמה שהוכרע במאבק הפוליטי הפנימי.
אולם דויד בן־גוריון לא היה מסוגל לכך.
הוא לא ראה בחייו יצירת־אמנות ,שיש ל
עצב אותה כשלמות ,להביאה עד לידי סיום
נאות .היא נדבק אל קרנות המזבח עד ה
רגע האחרון ממש ,כמו ידידו אדנואר.
לא דויד בן־גוריון סיים את דרכו המדי־•
נית ,ביוזמתו שלו ועל פי תוכנית .אחרים
עשו זאת למענו ,על אפו ועל חמתו.
לל א ד מ ע ו ת  .עובדה זו ,שהיתר ,ברורה
לכל ,היא שקבעה את הטון הציבורי ברגע
שפורסמה הודעת ההתפטרות.
הכל היו מופתעים .אך איש לא היה
מזועזע ,איש לא שפך דמעות ,איש לא חש
כי המדינה עומדת בפני שואה .התגובה
האינסטינקטיבית היתד ,כמעט של הקלה.
אנשי־ד,ציבור הסתפקו בכמה מליצות של
אדיבות — ■ומיהרו מייד לערוך את הבמה
הפוליטית מחדש ,כאילו כבר נשכח האיש.
ההודעה הראשונה בקול ישראל באה ב
שעה חמש .כעבור שש שעות ,בשעה 11
בערב ,כבר נשמע קולו של הקריין כאילו
שידר חדשה משמחת — מצב־רוח תת־
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הביתה — וקח איתך גם את שמעון פרס!״
השיב שכראוס ,בהומור ד,מבמבם הרגיל
שלו :״הייתי בהחלט מקבל את ההצעה ו
לוקח עימי את פרם ,וישראלים אחרים מ
סוגו ,לגרמניה .הם ה־ו יכולים להיות לנו
לעזר רב!״
ארבעה ימים אחרי פירסום תשובה זו,
ניראה היה כי שמעון פרם אומנם עלול
למצוא את עצמו חופשי להיענות להזמנה.
״זה רעיון מצויין!״ התלוצץ אחד מעסקני
מפא״י ,עור לפני שנודע דבר התפטרותו
של דויד בן־גוריון ,״זה הפיתרון הסופי
לבעיית פרס!״
התפוצצות ראשונה .למראית-עיולא
היה קשר ישיר בין ביקורו של פראנץ־
יוזף בישראל ,כאורחם של פרם ובן־גוריון,
לבין התפטרות ראש־הממשלה .אך לשני ה
מאורעות היה מכנה משותף אחד :עבודת
המדענים הגרמניים במצריים )ראה הנידון(.
פרשה זו ,וכל הקשור בה ,המריצה את
שטראוס לבוא לישראל )ראה להלן( — והיא
שנתנה את הדחיפה הסופית להתמרדות ה
צמרת הוותיקה נגד דויד בן־גוריון.
כך גרמו הטילים הגרמניים במצריים ל
התפוצצות הראשונה שלהם בישראל .ה
שבוע עוד אי־אפשר היה לדעת אם תגרום
התפוצצות זו לזיהום האוזיר — או לטיהורו.

קפד פוליטי
בישראל כבר נשכח שטראוס .התפטרות
ראש־הממשלה הפכה את הביקור לעבר
)המשך בעמוד (8

עברית * אנגלית * צרפתית * גרמנית
נמשכת ההרשמה
לקורסים מזורזים לתלמידי בתי־ספר יסודיים ותיכוניים.

כתות מיוחדות למבוגרים

תל־אכיב

חיפה

גחלת בנימין  ,2טל56347 .

החלוץ  ,27טל69265 .

יש רק דעה אחת
כאשר עקרות הבית משוחחות :
״סינטבון״ ממש נפלא ! ״סינטבון״
אידיאלי לכביסה ,לנקיון הבית ול־
הדחת כלים ; ״סינטבוך חסכוני
ויעיל פי  3מכל סבון רגיל.
״סינטבוך 0^,ססז נקי מסבון ו * 8
אלקאלי ולכן שומר על הידיים.
שימו לב  :אספו אריזות ״סינטבון״
ו״טקסטיל שמפו״ ,תמורתן תוכלו
לקבל ,לפי ערך הנקודות ,סכו״ם
חדיש מפלדה בלתי מחלידה ,תוצרת
״רדד״ .פרטים בחנויות המכלת.

