
תצפית
״העולם על מחודשת ממשלתית להסתערות מוכן היה •

." ה  ווזדתיים- מפא״י נין שותפות על תתבסס היא שגם זו, חדשה התקפה הז
חוק־לשוך נאטצעות החסויים השבוסוו י3 את לסתום לנסיון ישיר ושןהנ תהיה
׳הפונוח לתוצאות והביא נכשל זה שנסיון אחרי הרע.

אחרים. משפנוים באמצעות העתון פי את
ספיר פינחס חדשה: להודעה עד מפא״י, בצמרת הדירוג •
 ולמרות לאחרונה, מאר עלתה החוץ שר של שקרנו למרות אבן. לאבא קורם

שר של מעמרו התערער לא מעס, התקררו ספיר לבין אשכול בין שהיחסים
כממלא" ספיר של מינויו עם חיצוני ביטוי לירי הגיע הרבר כיורש־העצר. האוצר
הממשלה. ראש מקום
על להקל הוראה יקבלו מס־־הבנסה של השומה פקידי •

ם מי שו ם הני שי ד חו ם. ב בי רו ק  מבעלי- הנדרשות במיקרמות המדובר ה
 הכספית המצוקה בגלל לשלמן מסוגלים אינם הנישומים ואשר עצמאיים, עסקים

 בשבוע זה לנושא שהוקדש גבוהים, פקידים של יום־עיון בה. נמצאים שהם
 ככל לקראתם וללכת בעלי־העסקים את להרגיע כראי כי למסקנה הגיע שעבר,

 בעלי־ ררישות את לקבל אפשרות יש האם עדיין: ברור שאינו מה האפשר.
להם? שנקבעו המיקדמות את ולהקטין העסקים

שבמשך אחרי תדעך. לא בבגדאד שהוטלו הפצצות פרשת •
 מדיניות ולהכחשת הפצצות, לזריקת האחריות את לטשטש נסיון נעשה שלם חודש

 לקביעת מוסמך בירור עריכת של האפשרות עתה מסתמנת האכזרית״, ,הציונות
 חברי■ עיראק, יוצאי של ציבורית ועדה תוקם השאר בין במלואן. העובדות
 לרשות יועמדו אלה עדויות מוסמכות, עדויות בריכוז שתתחיל שונות, מפלגות

תקום. זו וכאשר אם ממלכתית, ועדת־חקירה
 לעניינים מומחיה על־ידי שתועלה בהצעה, תדון הממשלה •

עד חובה. לשירות הערביים הצעירים של גיוסם בדבר ערביים,
צעי משוחררים כה

 מעברות אלה רים
 לפי ־ אולם בצה״ל,
עד הנמצאת תוכנית

 בשלבי־הכנהי־דא־ יין
צעי־ יגוייסו שונים

במדינה

 40 הקרובות השנים
יהו־ מתיישבים אלף

העם
ד בחיר בו כ ה
ה זכתה ביותר העתיקות הבדיחות אחת
אקטואלי. לחידוש שבוע

 המציע הזקן, העשיר אודות הבדיחה זוהי
 של מענק תמורת לו להתמסר צעירה לגברת
ה להצעה העלמה כשמתפתה לירות. מיליון

ל המוצע הסכום את מוריד הוא מסחררת,
בלבד. לירות חמש

בזעם. העלמה קוראת !״ ? בעיניך אני ״מה
 בנחת. הזקן משיב את,״ מה קבענו ״כבר
ה גובה על רק מתוזכחים אנחנו .,עכשיו
אתנן.״
 הכלכלי ההסכם על הוויכוח לפרט. נא

 לבבות מסעיר ובון ירושלים בין שהושג
ש בישראל אחד אזרח אף שאין יתכן רבים.

זה. בנושא לגמרי שלו ומצפונו שקט לבו
 את השפילה שישראל היא כללית הרגשה

 ההלוואה קבלת עצם בשל אם — עצמה
ש המשא־והמתן אופי בשל אם הגרמנית,

להס נאלצים ההסכם מחייבי גם לה. קדם
 מפא״י ח״כ על־ידי שהושמעה בטענה, תפק

יש — ברירה שאין בכנסת, ברקת ראובן
 כי מקום, מכל כסף, כל לקחת צריכה ראל

ה הכבוד מן חשוב המדינה כלכלת חיזוק
■״.**

 ״בך התכנית, מסמר את בקר פתח תי,״
״גוריון . .  פיי הקצובות הכפיים מחיאות .
הידד. בקריאות מלחה בהתלהבות אותו סיקו

 _יכפ זובכ״ והמשיך: קידה החוזה בקר
״בן־גוריון שאמרתי, . .  מ״ השתולל הקהל .

 כסאותי־ על התעלפו הנשים התלהבות, רוב
 והמשיך: בתודה ידיו את הרים בקר הן,
״הוא שאמרתי, כמו ״אז . .  התפרץ הקהל .

 הפעם•" ״עוד מקריאות: רעם האולם מחדש.
 בן־גוריון של שמו על כשהתכנית ובסוף

 בהר־ הביתה בסיפוק כולם הלכו הסתיימה
זמנם. עבור מלאה תמורה שקיבלו גשר,

 בבית הוקרן הוועידה של השני בערב
 הפסקה, הייתה כך אחר סרט, ההסתדרות

 הבמה הבמה. על רפ״י כוכבי עלו כך ואחר
 כחו־ דגלים עם שחור, בבד מכוסה הייתה

 השולחן על וסיסמות. ואדומים, ולבנים לים
ש פעם כל קציצות. של פטיש מונח היה

ה עם קצץ הוא משהו להגיד רצה מישהו
 המארגנים השולחן. את הקציצות של פטיש

 אכל נאומים, של פטיש למצוא הצליחו לא
 דופק קציצות של שפטיש ציין רפ״י דובר

אחר. פטיש מכל טוב פחות לא
 וכל חשוב, לא מישהו נאם הבמה על
 הקהל. בין הסתובבו רפ״י של ומה המה
 דודה והבת דיין, רות של האבא שם היה
 הגיס של אחותו ובת פרס, של הקרובה של
 החותן של דוד ובן בן־גוריון, של בנו של
 הייתה שכמעט אחת ובחורה אלמוגי, של

 הוא לולא דיין, של דוד הבן של אשתו
כבר. נשוי היה

 ואת בן־גוריון ואת פרס את מכרו בחוץ
 כדי בתור עמדו המשתתפים המוני דיין.

 בן־גוריון לירות, בחמש פרס אותם. לקנות
בשש. ודיין לירות, וחצי בארבע

 בן־ וארבעים פרס שמונים כבר ״מכרתי
 בעצמי ״אני הספרים, מוכר סיפר גוריון,״

אותו.״ אוסף אני בן־גוריון. שלושה קניתי
 בין מר מאבק במזנון נערך זמן באותו

 בום את לדיין יגיש מי הבעייה: המגישות.
המגי משלושת אחת כל ביקש. שהוא התה
משהו. לו הגישה כבר שות

 לה יש ומאז בכתף נגע הוא לראשונה
 לו שהגישה לשנייה, גבוהה. יותר אחת כתף

 דיגי חיבה, מתוך עשה, הוא מיץ, בקבוק
ובק סמוק, סנטר לה יש מאז בסנטר. דיגי
החולצה. בתוך מיץ בוק

,,מדמוא אישי: באופן אמר הוא לשלישית
 מי הבעייה נשארה ועכשיו רבה.״ תודה זל,

 הוא ומה הבאה התה כוס את לו תביא
לה. יעשה

 הזמן אותו כל להתרחץ. פתאום מה
 לבן־ ודאג הרחצה חדר ליד השומר עמד

 להכין לשם נכנס הוא שעה לפני גוריון:
יצא. לא ועדיין שלו הנאום את

 אחד שאל בינתיים?״ מתרחץ הוא ״אולי
 השומר הפתח. על ששמר המעריצים מקהל

 יתרחץ. שבן־גוריון פתאום "מה הסכים. לא
אמבטיה. שלו במלון לו יש

 שהיא לידידיה פולה סיפרה הזמן באותו
 מרוב הלילה כל עין עצמו לא ובן־גוריון
לנאום. המשיך הנואם התרגשות.

למחנות׳ אלה ריס
אותה למשך עבודה,
עב־ שצעירים תקופה

משר ודרוזים ר״ס
מינשול בצבא. תים

הבינ האמנה אחד:
 עבודת- נגד לאומית
 חתומה עליה כפייה,

ישראל. גם
ה תובנית #

 הגדולה פיתוח
 המונחת כיותר

 שולחן על עתה
תוכ :הממשלה

הג יישוב נית
 ב־ שתעלה ליל,
ל״י. מיליון 250

המכו זו, במסגרת
ב סוס״ ״מיבצע נה
 הרשמיים, חותדו

חמש תוך ייושבו
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בעיי בעיקר דיים,
 ברובה תילקח האדמה קונפקציה). (יהלומים, קלה תעשיה על שיתבססו רות
ערביים. מבעלים ריעהמכ
לריכוז הישנה כהצעת־החוק הטיפול יזורז זה לצורך •

ת. עו ק ר  בטענה מבעליה, קרקע להפקיע רשאית הממשלה תהיה זו הצעה לפי ק
יותר. מרוכזת אחרת, קרקע להם שתיתן בתנאי ומפוזרת, מפוצלת היא כי

 יתלווה אשבול, לוי של המדיני יועצו הרצוג, יעקב ד״ר •
חוסר כי חושש, ראש־הממשלה אפריקה. למדינות הקרוב במסעו אליו

 הוא בהן השונות, האפריקאיות למדינות ישראל שבין היחסים בפרטי בקיאותו
 למסע הרצוג של צירופו המסע. כדי תוך למכשולים לגרוס עלול לבקר, עומד
שראש־ המשותפות ההודעות את ינסח אף הרצוג כאלה. מכשולים למנוע נועד

יבקר. שבהן בארצות לפרסם עשוי הממשלה

כלנתריסטיות תופעות נגד מיוחד חוק תיזום המפד״ל •
ת ו י שו ר ת. ב ו מי קו מ  מקומית, במועצה כחבר לכהן אדם ייפסל זה חוק לפי ה

אותו הממריצה טובת־הנאה שקיבל לאחר לסיעה מסיעה עבר כי יוברר אם
כזה. לצעד

ראשיים רבנים לבחירת מסביב תפרוץ חריפה מחלוקת •
 האלוף לצה״ל הראשי הרב של בחירתו את להבטיח תנסה המפד-ל לתל-אביב.

 תל־אביב במחוז שמפא״י בעוד זו, מפלגה עם לאחרונה הנמנה גורן, שלמה
 ידידיה יצחק רב־השכונות את הרמון לכהונה להעלותן מנת על הכל תעשה
למשבר לגרום הדתיים מצד איום אחריה תגרור מפא״י של זו עמדה פרנקל.

הממשלתית. בקואליציה גם ואולי בתל־אביב, העירונית בקואליציה

 אם הבניה, של מוחלטת הפסקה על יחליטו הקבלנים •
נוחים כתנאים מלווה לרשותם להעמיד תסבים לא הממשלה

 מספר להגדלת הבנייה הפסקת תגרום הקבלנים לדעת חובות. לכיסוי
מפניו. חוששת שהממשלה דבר המובטלים,

מופשט.
 נימה השבוע הוכנסה זה, ויכוח לתוך לפתע,

 לכלכלה, נכבד פרופסור בזה התחיל חדשה.
 אנשי־רוח. של שלם גדוד בעקבותיו והלך

ש ביותר התמוהה הטענה היתר, בפיהם
 היתד, הגרמנית שההלוואה אי־פעם: הושמעה

הלאומי. הכבוד השפלת שתצדיק מכדי קטנה
 רק לציין שכחו ואנשי־רוח כלכלנים אותם

 המדו־ הסכום לדעתם, מהו, אחד: חשוב פרט
 הלאומי הכבוד השפלת הופכת בו אשר ייק

ולמוצדקת. לכדאית
ה בצד לפגוע יכלה לא התמיהה גם אולם

ה התערבותם אנשי־הרוח: מעשה של חיובי
 מעשה היא ומוסר מדיניות בהילכות פעילה

 בחיים מאוד הנחוץ אזרחי, ויושר אומ׳ך של
הציבוריים.

מפלגות
ח א צ ע ה בו ש ה

 וועידה הייתה זו רפ״י. בוועידת יופי היה
 ושפע גבוהה, אמנותית רמה עם מרתקת.

 המצליחים הכוכבים כל נהדרים. מופעים של
שם. הופיעו המדינה של והיפים

מצ עליית על מצויין קטע נתן בן־גוריון
 ציטטות עם והשנייה, הראשונה והעלייה ריים

 דיקלום דיקלם פרס בן־גוריון. ימי מדברי
 יחיד בתכנית מלבב היה דיין רפ״י. על יפה

 הכנסת, משוררי גדול יזהר, וסמך מרתקת,
יזהר. סמך בתפקיד עצמו על עלה

 הערב הפתעת קציצות. של פטיש
 האומה, בבנייני שנערך הוועידה, של הראשון

שאמר־ ״כמו בן־גוריון. על בקטע בקר היה

ל וניסה הטלפון ליד עמד צדוק מאיר
ל דיין, של הנאום לקראת אמבולנס הזמין
הדוק עמיאל, וסעדיה התעלפויות. של מקרה

ו לחדר מחדר' הלך גרעינית, לפיסיקה טור
בחשמל. תיקונים צריך אם שאל

 בן־גוריון את להוציא הצליחו בינתיים
 הדלת של שהידית התברר הרחצה. מחדר

ו מאוד, לו דאגו שלו הנאמנים נשברה.
ב שלו הנאום את להכין שהלך על התפלאו

 הדובר, של העבודה חדר שהוא הרחצה, חיי
שלו. ולא

ונקי. מצוחצח משם יצא אופן, בכל נאומו,

דיעות
□ י□1ב ושבו אבוד ל
 הישראלים, הקומוניסטים שנתפלגו ברגע

 לא מק״י. של פניה מועדות לאן ברור היה
 של מנהיגיה מקרב מי ספק שום גם היה

 להצעידה כדי ביותר המוכשר הוא המפלגה
החדשה. בדרך

הע העבר בעל סנה, משה הד״ר זה היה
 מק״י. של צרכיה כל על כיום העונה שיר,
לשע ציוני־כללי עסקן — לציונות טוב הוא
 הוא הפולנית. הציונות של הפלא וילד בר

 מפ״ם, מראשי לשעבר — להסתדרות טוב
ה ראש פעם היה — לבטחוניזם טוב הוא
ההגנה. של הארצי מטה

 למפלגות גם טוב הוא כי הוכיח השבוע
הדתיות.

בבת שנערך בסימפוזיון זה. כעיני זה
יש קומוניסט בעיני היהודית ״הדת — ים

 דתי״ יהודי בעיני הישראלי והקומוניזם ראלי
שר־ סגן של לצידו מק״י מנהיג הופיע —

1499 הזה העולם8


