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 הביא בדיוק, שנה 25 לפני אור שראה הזה״, ״העולם גליוך
 עופר, שמשון מאה כחול״ ״עקבות הפיפור של השני חללו את

 בתי־ מדור לדש״. ״מיכצע לסילור השבועון כתחרות שזפה
״עמוס את הצילו :״הסיסמה הכותרת תהת הכיא המישפט ! 

 נגד כדגוריון עמום כמישפט השלישי השכוע תיאור את
 אישים נחלצו כן־נוריון של להגנתו באשר חמתנדכים״, ״שורת
 שאול רב־סרן חיל־השיריון), מפלד (אז לפלוכ חיים כאלוף
 הוכא הזה׳?״ ,העולם זה ״מזה הכותרת תחת ואחרים. כיכר

 של החינוכי כמוסד שנעיד ממושד, מישפט־פומכי של סיפורו
גן־שמואל• ליכוץ

״כף ״רול הכותרת תחת  השבועון של הבידור מדור דיווח !
 יותר כהשתתפות כישראל, שנערף הראשון הג׳אז ג׳מכורי על

צופים. אלפים משלושת
ממשלה״. כלי ״ישראל :וכותרת הטונים ציור :הגליון כשער

לאילת מים הבו * ־ ממשלה ואין ־ ממשלה ״ממשלה
1012 הזה״ ״העולםהנסיגה! את להסביר אובל ״לא בגין: *

6.3.1957 : תאריך

 המיפלגות מדי רבות בכנסת. רוב לימינה
 המסוגלים נציגיהן, מדי ורבים בישראל,
הממשל סיר־הבשר של לטעמו להתפתות

 לא יושג, אם גם כזה, רוב אולם תי.
 תישאר אם בין רצון־העם. על מבוסם יהיה

 או תיפול אם ובין כנה על הממשלה
 אחד דבר — ובהרכבה במעמדה תשתנה

 מדינה כיום היא מדינת־ישראל :ברור
ממשלה. ללא

ספק, לכל מעל התברר שעבר בשבוע
 מזדהה אינו הממשלה מן גדול חלק כי
 שהן פעולות בשמה, הנעשות הפעולות עם

 בחיי־המדינה. ביותר והמכריעות היסודיות
 בממשלה, לשבת זה רוב יוסיף אם בין

 ה־ האינטרסים על שמירה של מטעמים
 יחליט אם ובין ביותר, הצרים מיפלגתיים

 ישראל מדינת — ולפרוש עקבי להיות
 בשעה הנהגה ללא המיקרים, בשני תישאר,
חייה. של ביותר החמורה

היה אפשר ירמיהו, הנביא של בסיגנונו

 לעמוד ההסתדרות יכלה לא זה, מצב
 :מיפדה־אבטלה על הכריזה היא אדישה.

 יפריש קבועה, בעבודה העובד פועל, כל
המובטל. לעזרת משכרו, חלק למיפדה
 זה. חיובי לרעיון התנגד לא איש

 ינוכה המיפדה כי תנאי, התנו רק הפועלים
הסוציאליים״ ״התנאים מסעיף

 אחדות שנים לפני הבראה. ימי 7
 לפו־ לשלם מסויימים תעשייה ענפי נהגו

 דמי־הב- גם למס־המקביל, נוסף עליהם,
 לענפים זה נוהג חדר הזמן׳ במרוצת ראה.
 הכללי המשא־ומתן החל וכאשר רבים

 דרשה חוזי־עבודה, חתימת על השנה,
 נוספים 270, המפעלים מכל ההסתדרות

 הסכום הוא בערך, זה, סכום כדמי־הבראה•
מיפדד,־האבטלה. של

 אפשר רבים פרטיים שבמפעלים מאחר
 על-ידי בהוצאות העלייה את לאזן יהיה

 כל של תפוקה הגברת או פיטורי-ייעול
רבים תעשיינים עתה יצטרכו ופועל, פועל

 הקשה המצב את לטובה שינה לא זה
מי־השתייה. בעניין אילת נתונה שבו

 הכבד החום כחצי. להשתמש מותר
 גרם השנה מחצית במשך באילת השורר

 מהרה עד שתפס חדש, שיכלול להמצאת
 הטפטפת. :כולה אילת בתי על מקומו את

ה מול שהוקם קוצים, סבך של מיתקן
 בצינור צוייד הרוח, לעבר הפונים פתחים
 את הרטיבו המים טיפות בראשו. מטפטף
 האי־ בדירה החום להורדת גרמו הסבך,
 זה שיכלול שלמות. מעלות בעשר לתית

 קיצר אך התושבים של חייהם את הנעים
 מקורות. מכונאי של שעות־המנוחה את

 יומם המשאבות את להפעיל נאלצו אלה
 תצרוכת־ את שילשו הטפטפות ולילה.
המקומית. המים

 לתר גרם סיני שמיבצע אחרי השבוע,
 ולהכפלת אילת של התושבים במיספר ספת

 החליטה בעיר, והמיסחר התעשייה מוסדות
חמור קיצוב על להכריז המקומית המועצה

העם
אים מדכ ל ה ל1 ע ה1ק

 כולו גדודם, ועד מקטנם ״בי
 כוהן ועד ומנביא כצע. כוצע

 שכר את וירפאו שקר. עושה בולו
 שלום - לאמור נקלה, על עמע

שלום.״ ואין שלום
 לא כיום, חי ירמיהו הנביא היה אילו

 נוסח את הנימה כמלוא לשנות עליו היה
ה לימים עד והקודרת. החריפה תוכחתו

 כאילו פנים הממשלה העמידה אחרונים
 מול לעמוד וביכולתה ברצונה האמינה

הס וראשיה דובריה הבינלאומי. הלחץ
 והפגנות, אסיפות בעשרות לעם, בירו
מיפרץ- ואת עזה את להפקיר אסור מדוע

^ קסטנר? ישראל בד״ו התנקש מי
 בעיגול חנוסומן במקום בתליאביב. עמנואל בשדרות 6 מס׳ בית קסטנר, ישראל ד׳־ר

נמצא שבו המקום הוא בצלב המסומן המקום הירייה. בשעת המתנקש כמשוער, ניצב,

 דב של ממישרדו הפקיד של בחייו המזעזעת ההתנקשות בדמו. מתבוסס קסטנר הד״ר
 על חסר־תקדים בדיון־ציבורי בעל־דיעה הפך האקדח אלימה. עשיית־דין היתר. יוסף

 הטלוויזיה תשדר מרס בחודש העליון. בבית־המישפט שעה באותה שהתנהל השואה,
קסטנר רצח והשני קסטנר מישפט הראשון, — זה בעניין סרטים שני הישראלית

ביט לגבי וכי המצרית, של לשובם אילת
 הבדל כל אין ישראל של ושלומה חונה

 מצרי שילטון ובין או״ם של שילטון בין
 לסבול מוכן להיות נקרא העם ישיר.

 בעיקבות — חרפת־רעב ואף קשיים
 עליו להטיל שעומדים כלכליות סאנקציות

י בליבו. לכך התכונן והוא —
ה לשלב הממשלה הגיעה כאשר גם

 האמת את אמרה לא האחרון, כניעה
מסו אשליות לטפח המשיכה היא לעם.
הב טמונות הנסיגה מאחרי כאילו כנות׳
 העיתונים לידיה. שנמסרו ממשיות טחות

 מרגיעות, בכותרות הוצפו הישראליים
ל בישרו כולו העולם שעיתוני בשעה

 את להוציא הסכימה ״ישראל כי קוראיהם
 ללא־תנאי.״ כוחותיה

ה החורבן מלך בשעתו, צדקיהו כמו
 את לרפא ישראל ממשלת ניסתה ראשון,

 ״שלום על ולהכריז נקלה על העם שבר
אין. ושלום — שלום״
 ו- לטכסיסים הודות ממשלה. אין

ליצור הממשלה יכולה מיפלגתיות, קנוניות

 והממצה: הקצר בפסוק השבוע את לסכם
ממשל.״ ואין — ממשלה ״ממשלה
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חעשיה
ל ג ל חוזר ג
 אלף 40 התוספו בלבד האחרונה בשנה

 מחציתם בישראל, לשוק־העבודה איש
שהת תושבים ומחציתם חדשים עולים
 מסוגלת אינה שהחקלאות מאחר בגרו.

 גדול ושחלק רבים, כה עובדים לקלוט
 לחפש גס נטה לא הנוסף מכוח־העבודה

 הקליטה נראתה חקלאית, בעבודה פרנסה
 ה־ המעשית כאפשרות התעשייה על-ידי
יחידה■
 ולאחרונה בשנה נוצר שבתעשייה אלא
 שהסתכם עובדים, פליטת של תהליך
נוכח מפוטרים. פועלים 4000ל־ בקרוב

 לשוק ולהוסיף בפיטורים, יותר להחמיר
 זקוקים שיהיו פועלים יותר עוד המובטלים

מיפדה-האבטלה. במיסגרת לעזרה,

אילח
בשעון מים גזים,
ה היא אילת של היסוד מבעיות אחת

 הגיעו שבו הראשון היום מן כבר מים.
 הדרומית, העיר אל התושבים ראשוני

דאגותיהם. בראש המים בעיית עמדה
 לשתייה ראויים היו הראשונה מי־חבאר

 המגנזיום עודף היה היחיד חסרונם אך
משילשול. סובל אותם והשותה בהם,

 החדשה, אילת ליישוב השניה בשנה
 מן חלק קטן. קוטר בעל צינור־מים הונח

בצי השנים, במשך הוחלפו, הצינורות
גם אך גדול. קוטר בעלי חדשים נורות

 המיכסה בשעונים. מעתה שיימדדו במים,
 לצרכי לדירה מעוקבים מטרים 2 :שנקבעה

 זו היתד. ליום. לנפש ליטר 200ו- קירור,
 הרגילה הכמות ממחצית יותר קצת רק

 הלוהט. בקיץ נוחים לתנאי־חיים הדרושה
 עם כי השבוע כבר ניבאו אילת תושבי

 רצון או משניים: אחד יישבר החום גבור
 הקיצוב חוק או במקום, להחזיק התושבים
העירוני.

 בשיחה בגין, מנחם חרות ח״כ י•
 יעקב ח״כ עם מארצות־הברית טלפונית

 באסיפת־ מרידוד של נאומו ערב מרידוד,
 לגויים להסביר הנה ״באתי :בתל-אביב עם

 — הנסיגה את להסביר נעמוד. עמוד מדוע
אוכל.״ לא


