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שונה ועידה זו תהיה כקרוב. ערכית ועידת־פיכנה תיתכן •

 לכינוס הערביים. השליטים כל בה ישתתפו שלא בכן הקודמות, משלוש לחלוטין
 זה בשלב ותוניסיה. ירדן סעודיה, בבירות מאמצים עתה נעשים זו פיסגה

 ידיעה מתוך כל־ערבית, פיסגה כינוס חוסיין והמלך פייצל המלך דורשים
 לפיסגה, מועד קביעת הבא: הצעד לה. מתנגד עבד־אל־נאצר שגמאל ברורה
בעולם הקרע יהיה בכן בה. ישתתפו האנטי־נאצריים הנציגים שרק הנחה מתון

ית.מלחמת הסתבכות לקראת ממשי צעד בו לדאות יהיה ואפשר ופי,ס הערבי

בכנסת הליברלים סיעת מהירה. תהיה רא ל״בגה ההכרזה •
 וחבריו תמיר שמואל את להוציא אס להחליט, מסמכותה זה אין כי תטען

 ביני ,הצעתם מפלגתם, מוסדות בפני העניין את להביא יש אלא גח״ל, ממסגרת
מבלי גח״ל, בתוך העצמאי הגוש של הח״כים שלושת את ״להקפיא״ תיים:

איתם. לנהוג איך סופית שיוחלט עד סיעה, של זכויות להם להעניק

 לבין הרות, של החופשי הגוש ח״כי שלושת בין היחסים •
על גם יתהללו כגין נאמני

הפו היריבות בצד אישי. לקע
ה השותפים גם ייסחפו בה ליטית,

שינ־ של גילויים יבואו ליבראליים,
יוחנן וז״כ הטון את יתן אישית. אח

ההתפת קצב את קבע שגם באדר,
המפלגה. לפילוג שהביאו חויות

 ש־ פגישת־ההילכלות, •
 של מישלחת בין נעלכה

 הלאשי הלב לבין לופאים
לא אונטלמן, איפל יהולה
 ה־ שבסיום למרות פלי. תישא
 כי לרופאים, היה נידמה פגישה
 התנאים של מוסכמת נוסחה תיתכן

 ש־ ולמרות מתים, ניתוחי לעריכת
 להגיע הראשי הרב על לחץ המפד״ל

אונטרמן. יירתע — כזו פשרה לידי

באהל
שאף הקיצוניים, החרדים לחץ הגורם:

יתפשר. לא כי בתביעה בירושלים, ביתו ליד מישמרות הציבו

 ישלאל של הדיפלומטיות לנציגויות הודאות יישלחו •
 הסיוע את דק כן־גוליון לדויד■ לתת ובקנדה כאדצות־הבדית

הסיבה: אלה. ארצות בשתי הקרוב ביקורו געת ההכרחי,
 ינסה בו תעמולתי, מפלגתי מסע בעיקר זה, בביקור רואים המערך ראשי

דחוק. כספי במצב הנמצאת לרפ״י, וכספים תמיכה לגייס בן־גוריון

מע להפרדה להביא השידור: כשטח הממשלה, מגמת •
של כלשהי מידה כיוס יש לרדיו הטלביזיה. לבין הלליו כין שית

ל־ רוצה הממשלה ואילו עצמאות,

גלילי
לשלם מסוגלים
מגיע האחרונים,

תהיה הטלביזיה כי מראש הבטיח
ממשלתי מכשיר הראשון הרגע מן

או בביקורת יעסוק שלא מובהק,
עם יחד מנוגדות. דעות בהשמעת

החד החטיבות כנראה יוצאו זאת,
ה מן והטלביזיה הרדיו של שות

ויאור־ ,השירותים שני של מסגרת
בצו משותפת. נפרדת כחטיבה גנו
 ישראל ההסברה לשר תהיה זו רה

 שירותי על בלעדית שליטה גלילי
והפרשנות. החדשות

 במחיר הורדה תיתכן •
 כי כשהתברר טלפון, התקנת

כ מוותרים המזמינים רוב
ההזמנה, על לכל של סופו

לפי התקנה. כדמי לירות 850
המזמינים. ממספר לשליש המוותרים מספר

שאינם מכיוון
__________________________________ משרד־חדואר נךנוני
 להקל כמטלה ישראל, במשטרת תונהג חדשה שיטה •
מיקרי שרבו לאחר הרצח. מיקרי פיענוח את המשטרה חוקרי על

להח הוחלט בלתי־נופוענחים, רצח
ה לשורות מסומנים נשק כלי דיר

ל יעזרו אלה כלים התחתון. עולם
 אחר להתחקות לחוקרים מכן אחר

פוטנציאלים. רוצחים עקבות
 מרדכי ישוב לא אב *

עיר בראש לכהונתו נמיר
הקוא עלולה תל-אכיב, יית

להתפרק. העירונית ליציה
 בארצות־הברית, עתה מחלים נמיר

 מקומו את חלקי. שיתוק בעקבות
שות אשר רבינוביץ, יהושע ממלא

 בו לראות מוכנים אינם הדתיים פיו
 עשויים הם נמיר. במקום ראש־עיר

שבראשה חדשה, בקואליציה לצדד
שטרדתי. גח״ל איש שטרן, מרדכי יעמוד
 בנק של תיווך־השטרות עיסקות על הגילויים בעקבות •

המסחר שר הבנק. בהנהלת גברי חילופי צפויים התעשייה,
 במיוחד אלה. בשינויים מעונינים ספיר פיחס האוצר ושר שרף זאב והתעשייה

הבנק. שביצע למה אחריות כל עצמו מעל לנער לנסות כדי וזאת האוצר, שר

במדינה
העם

המווונה האיש
ב ,1945 ביולי 16ב־ בבוקר, וחצי בחמש

 התפוצצה ארצות־הברית, בדרום אשר מידבר
 מעדי־ אחד הראשונה. האטומית הפצצה
 מאפום בקטע רגע באותו נזכר הראייה

הודי:
 שמשות אלף אם

 — בשחקים יתפוצצו
 זוהרן ידמה

האל. לתפארת
 שניפסר אופנהיימר, רוברט היה זה איש

התקופה. סמל היה הוא השבוע.
ש האגדות רבות עצמו. של קורבן

 היו האטומית״. הפצצה ״אבי סביב נקשרו
 סבלותיו בגלל מעונה, כקדוש אותו שתיארו
ה התיאור היה זה מק־קארתי. ג׳ו בתקופת

 בה, שביקר אחרי בייחוד בישראל, מקובל
 מעומק לו שבזו היו אך כידידה. וניתגלה

כבוגד. הלב
 היה הוא זה. ולא זה לא היה לא ״אופי״

 תקופתו, של קורבן שסועה, טראגית, דמות
עצמו. ושל מקצועו של

 בעולם חי הוא השניה מלחמת־העולם עד
 מרחוק. רק התעניין בפוליטיקה מדע. של

מ הושפע תקופה באותה באמריקה כרבים
 ממלחמת־האזרחים הגרמני, הנאציזם עליית

 הגדול. הכלכלי המשבר מתוצאות בספרד,
 קורבן נפלו היהודי המדען של בני.משפחתו

בגרמניה. לנאצים
 לא מעולם אך — לקומוניזם התקרב הוא
 חד־ צעד זה היה לגביו למפלגה. הצטרף
 הרב בכסף השתמש זה תחת מדי. משמעי

חש על חוברות להדפיס כדי מאביו שירש
שמאלניים. לגופים לתרום בונו,

הו לשמאל קירבתו הסטודנטית. מות
 עם שקיים האינטימיים היחסים מן שפעה

 פעמיים קומוניסטיות. נטיות בעלת סטודנטית
ב שהתאהב עד — עימד, התחתן כמעט
 קרובת־משפחה ילידת־גרמניה, אחרת, צעירה

 את נטש בגללה קייטל. הנאצי הרמטכ״ל של
יח עימד, לקיים הוסיף כי אם הסטודנטית.

 ידידתו את שנשא אחרי גם אינטימיים סים
 נגדו קמו הסטודנטית, כשהתאבדה החדשה.

והחרימוהו. ידידיו כל
ה באותם עסוק היה כבר אופנהיימר אך
 של ומינה,לי מדעי כמנהל התמנה הוא ימים,

האטו הפצצה את שהוליד הגדול, המיבצע
ל האולימפוס מן ירד הראשונה בפעם מית.
 לרעה: עליו השפיע הדבר המציאות. עולם
ב השתלב השלטון, מתחושת השתכר הוא

מו בטחוניסט הפך מנגנון־החושך, מערכות
בהק.

 הראשונה, האטומית הפצצה פיצוץ ערב
 וארץ שמיים הזעיקו המדענים מיטב כאשר

 להיכנע שעמדה יפאן, של עריה הפצצת נגד
 הפך הוא יד. אופנהיימר להם נתן לא ממילא,

 את לנסות שרצו בגנראלים תמך השלטון, איש
 הפך, הפצצה״ ״אבי מחיר. בכל החדש הנשק

ה — זערושימה של המוות לאבי בעקיפין,
אושוויץ. מלבד המאה, של ביותר הנורא פשע

 הסתבך כן לפני עוד כידיד. בגידה
 על חותמה את שהטביעה בפרשה אופנהיימר

חייו. שארית
 ש״ להם סיפר ,,לאנשי־ד,בטחון להתחנף כדי

 מסו״ ממדענים ביקשו סובייטים סוכני־ביון
 זה בסיפור הפצצה. על סודי חומר יימים

 היה בעיקרו אמת. של קטן גרעין רק היה
מכן. לאחר שהודה כפי שקרים, מסכת

אופנהיימר. על לוחצים החלו אנשי־הבטחון
 התחמקויות אחרי להיסוג. עוד יכול לא זה

ש — הלשין עצמו, את להציל וכדי רבות,
 אותו ביותר. הטוב ידידו על — בצדק לא

 מבלי עולמו,, את ואיבד סולק, פוטר, ידיד
הסיבה. את לדעת

 על עט לגדולה, מק־קארתי עלה ■כאשר
 והסתב־ שקריו מוכן. טרף כעל אופנה,יימר

 כסיכון הוכרז הוא ברבים, נתגלו כויותיו
 המימן, פצצת עם מגע מכל הורחק בטחוני,

ל זכה שנים עשר כעבור רק התנגד. לה
שמו. טיהור
מעונה. איש אופנה,יימר היה הכל בסך

ש המודרני, המדע של לפיצול־האישיות סמל
ה העולם. חורבן של בסכנה מהולה ברכתו

 השבוע ושמת משחפת, בנעוריו שסבל איש
- היה מסרטן,  ישראל מדעני שגם טרגדיה י

ממנה. להימלט יכולים אינם

המישטר
ד ל1■ע ב א ם ר חברי
 כל כי הטענה בארץ הושמעה פעם לא

למישטר, שותפות הן הוותיקות המפלגות

ה מפלגות בין הבדל אין זו מבחינה וכי
או ד,״אלטרנטיבה״. מפלגות לבין קואליציה

 על־ מלא בפה הדבר אושר לא מעולם לם
עצמו. המישטר של ראשי דובר ידי

גול מפא״י, מזכירת זאת עשתה השבוע
מאיר. דה

 הפילוג על במסיבת־עיתונאים כשנשאלה
במפל מזעזעת תנועה ״כל השיבה: בחרות,

 מפלגה לשמח יכולה אינה — אחת גה
אחרת.״

 על לשמוע יכולה אינה מפא״י כלומר:
העי מפלגת־האופוזיציה את המפורר תהליך
 כי השלטון. מן לסלקה המבקשת קרית,
 ושבירתה המישטר, של חיוני אגף היא חרות
כולו. המישטר את לסכן עלולה

מפלגות
ואש (בד□)
 .עור השבוע קרם החרות בתנועת הפילוג

וגידים.
 ״יראת מתוך קיבלה התנועה הנהלת

 התנועתי, בית־הדין של פסק־הדין את כבוד״
ה משורות תמיר שמואל ח״כ את שהוציא
 הזדהו החופשי הגוש ראשי ואילו תנועה,

קוד להחלטות ״נאמנות מתוך המגורש, עם
מות״.
 האחריות את עצמו על קיבל לא צד אף

 כל בישראל. בגודלה השניה המפלגה לפילוג
ביריביו. האשמה את הטיל צד

לפילו כלל דמה לא בחרות הפילוג אולם
 לו קדמו אחרות. במפלגות אחרים גים

המנדאט: ימי בנוסח מחתרתיות, פעולות כמה
 ב־ חרות תנועת של הדרום בסניף •

 פריצה. אירעה סלמה, ברחוב תל־אביב,
במש שעה אותה מצוי שהיה מזומן, כסף

 לעומת הפורצים. על־ידי נלקח לא רדים,
ה הכרטיסיה. מן חלק עימם נטלו זאת
החופשי. הגוש אנשי בהנהלת נמצא סניף
ה בקומה שריפה פרצה שבת בליל •

 האל• האש בתל־אביב. מצוךת־זאב של בז
ש־ מכרטיסיית־החברים חלק השמידה מונית

כ״מצודת־זאב״ השרוף הארכיון
דבר״ ״אין

ב כידוע, נמצאת, טצודת־זאב במקום. היתד,
חרות. הנהלת של שליטתה

 — שריפה עוד פרצה היום למחרת •
 שם גם בניין. באותו 11ה־ בקומה הפעם
החברים. כרטיסיות את האש אכלה
 בסניף שוב השבוע, הראשון ביום •

 לא הפעם חדשה. פריצה נתגלתה הדרום,
ה כרטיסיות שארית את האלמונים מצאו

במיסמכים. חיטטו לכן חברים,
 לבנין אלמונים שני פרצו יום כעבור •

 על־ידי הוברחו לאומית, עובדים הסתדרות
הבניין. בתוך שארבו שומרים־בשכר שני

 הזעיקו חרות פלגי שני המרד. כלהב
 הם מי ותברר שתחקור כדי המשטרה, את

ב עוד אולם שונאי־הכרטסת. האלמונים
מסקנו את המשטרה חוקרי שהוציאו טרם

 חבריו, באוזני צד כל לחש כבר תיהם,
החבלנים. של זהותם את לבטח יודע הוא כי
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