
 בדיוק, שנה 25 לפני השמע שראה־אור הזה״, ״העולם נליון
 העז״א מנגנון האש כהן, יעקב את שתעסה כתכת־שער הביא

 נג־ האיש, של כישוריו את פירטה זו כתבה טס־ההבנסה. של
 ד״ר בדגה הנאשם האיש אקשטיץ, זאב ואנשיו. שימ־תיי מותיד,
 הכותרת תחת סביתיהסישפפז, בעדותו צומם קספזנר, ישראל

 הביב, טרי על סיפחה מצולמת כתבוה לש״בת הגעתי ״אץ־
 המצרי הכותרת,,ולצבא תחת צימרית. עזרה כל כלא סרטים מפיק

 המישלוח חיל על מצרי עיתונאי של סיפורו מדכא בדמשק״
ישראל. עם לטילחמה הסורים הבטת ועל בדמשק המצרי

במצור אומה

 גלזר (״שייע״) יהושע ישראל נבתרת של הכדורגל כוכב
 סישחק״, לא זה — אבא ״אליות הכותרת תחת בכתבה, משפר

באחרונה. שנולד בנו על
מם־ההפנסול. של הש״א ׳ראש כהן, יעקב :הגיליון בשער

ודק * גודדמן נחום
ול יל־הז נה * בז י ו ישראל ד־־ו של המהפ ב

 הפוליטית המיטה מן לקום :האלה האיומים
מדי יוזמה של הקר לעולם לצאת החמה,

 הראה לא ישראל בצמרת אדם אף נית.
לכך. נטיה השבוע גם

ך תו הני״טה ב
ב השבוע שכבה הישראלית המדיניות

 בבית־החולים נשאר בן־גוריון דויד מיטה.
המט הפצעים מן לאיטו החלים הירושלמי,

 מאיר, גולדה ששרת־החוץ. בעוד רידים,
 כשהיא חצר־ביתה, בשמש להתחמם הוסיפה
ה הפשע שלד״ כיסא־הגלגלים על יושבת
 הוסיף בכנסת רימון־יד הטלת של אווילי
המדינה. צמרת על צילו את להטיל

 בלאו־ גם במיטה שכבה ישראל אולם
 אחד שכל מאורעות התרחשו מסביבה הכי.
 שוב הפגינו הם ישיר. באופן לה נגע מהם

האח־ בשנים המדינה הצליחה מידה באיזו

מדיניוח
הציע• הספממ״ק

 מכמה לספוטניק דומה גולדמן נחום ד״ר
 ההסתדרות של המעופף הנשיא בחינות.
 הוא יבשות. על־פני לטוס מרבה הציונית

לאט מעל הרחק המדיניות, במרחבי נע
היש המיפלגתיות של המורעלת מוספירה
ל בשמיים אורו דומה לפעמים ראלית.

! גולדסן, נחום ד״ר שד תצלום1957 גולדמן, נחום ד
ב תציוניוב ההסתדרות■ נשיא

הישראלית. בפוליטיקה חלק ליטול כוונתו על הכריז גולדנזן •התרבות. היכל פתיחת טקס

 שהיא גורמים, לידי גורלה את למסור רונות
' עליהם. שליטה שום לה אין עצמה
הש שהתקדמו האלה, התהליכים בין
בוע:
 המדינה הכנסות של רבה ירידה ו•

ב מזעזוע כתוצאה באמריקה, מהמגביות
 שפגעה בניו־יורק, ניירות־הערך בורסת

שם. היהודי בציבור גם קשה
 ג׳ון של במיוחד חריף מיכתב־איום י•

 האמריקאי, מזכיר־המדינה דאלס, פוסטר
 חס־ פעולות גינה שבו בן־גוריון, לדויד

ח, כלפי ישראל של רות־ערך  מעשה יי
 שאמריקה לערבים להוכיח היתד, שמטרתו

ירח. את זונחת אינה
• מצ בין קיצונית מילחמת־תעמולה יו
 הקץ ראשית להיות היכולה וירדן. ריים
והשל הרקובה, ההאשמית הממלכה של
 399 של במרחק 'קאהיר־דמשק ציר טת

בירושלים. הכנסת מבניין מטר
 אמריק־ משותפת פעולה התגבשות !•

מרח תוכנית־שלום לעיבוד אית־בריטית
תו להקדים כדי ישראל, חשבון על בית

מקבילה. סובייטית כנית
כל פני את לקדם אחת דרך רק היתד,
י■ ■! . 56

 שואלים הספוסניק, לגבי וכפו כוכב־שביט.
 השאלה את גולדמן ד׳׳ר לגבי גם הפרשנים
יע הוא ואיך לארץ ירד פתי הגורלית:

ז להישרף מבלי זאת שה
נר גולדמן ד״ר והולך ניכר חוג בעיני

 ראש־ממשלת לתפקיד טיבעי כמועמד אה
ב שר־החוץ, לתפקיד לפחות או ישראל,
תפ אולם שלאחריה. זו או הבאה ממשלה

 הם השמיים. מן נופלים אינן כאלה קידים
 מילחמת־המי- של במישחק־הכוחות נלכדים
 גולדמן ייצטרך אליהם להגיע כדי פלגות.

 אלא ישראל, של תושב־קבע להיות רק לא
 כוח בעל מאורגן, מחנה מאחוריו לגבש גם

מספיק.
 הפוליטיקאים כל לפני העומדת השאלה

 נחום לפני וראשונה ובראש ישראל, של
כיצד? היא: עצמו. גולדמן

 שנים חמש לפני והרומנים. הגרמנים
 הדרך את לפלס שנועד רעית, גולדמן יזם

 הציונים מיזוג את הציע הוא זה. בכיוון
 הפרוגרסיבית" המיפלגה עם הכלליים*
ב יעמוד עצמו הוא אשר אחת, למיפלגה

במיפלגה_הפרוגר־ נכשל. זה נסיון ראשה.

א ש ה
כ ה ! ו •ו ו כ

 בליכוד. הליברלים — כיום
העצמאיים. הליברלים — כיוס

 מאוד: שונים מחנות שני קיימים סינית
 ו׳העובד רוזן, פינחס בהנהגת 'הגרמנים׳

רומני. ממוצא ברובו שהוא הציוני׳
מש המוגבלת׳ הפיקחות מעלי הגרמנים,

ל מבלי הזולת, בידי מכשיר לרוב משים
 יותר. הרבה פיקחים הרומנים בכך. הרגיש
 את הציוני׳ ׳העובד סיכל זו פיקחות מתוך

גולדפן. של רעיונו
 ביקורו בשעת גולדמן־פו־לין? ציר
 הדופק את גולדמן מישש בארץ האחרון
הצ עם ארוכות שיחות קיים הוא שנית.
 פינחס הפרוגרסיבים. ועם הכלליים יונים
 למרות בעקשנות, זו עובדה הכחיש רוזן

 אין התקיימו. זה נושא על שיחות ששתי
 המעוף מן הושפעו וחבריו שרוזן פק0;

גולדמן. של המדיני
 כיום הציונים־ד,כלליים של החזק האיש

 טכסי- אבחנה בעל אדם סרלין, יוסף הוא
 התועלת מה מייד הבין הוא מצויינת. סית

 מתחת למיפלגתו. גולדמן במשיכת הצפונה
ו חדש רעיוני מצע של המתנופף לדגל

 שיעוד־קומה בעל מנהיג ומאחורי מושך׳
 לא הכלליים הציונים יכולים בינלאומי,

 למשוך אלא הפרוגרסיבים עם להתאחד רק
 ליבנה מאליעזר — חדשים כוחות גם למחנם

מולר. האנס ועד
 ה־ עתה כבר יהיה כזה מחודש מחנה
 הנוכחית. בכנסת בגודלה השנייה מיפלגה

 לסרלין. זה רעיון קוסם אישית מבחינה גם
ברנ פרץ את סופית לסלק לו יאפשר הוא

 שניהם המתנגדים רוקח, וישראל שטיין
בשות ישראל. של הניטראליות לרעיון

 באופן גולדמן יעסוק גולדמן־סרלין פות
 לסרלין ישאיר מדיניים, בעניינים סיבעי

 סר־ הפתיע השבוע במנגנון. השילטון את
 לפניהם כשנאם בנהריה, מאזיניו את לין

 בזהירות ותמך מובהקת, גולדמנית ברוח
ע מדינות עם והשלום הניטראליות ברעיון

רב.
 לגולדמן. גם קוסם זה שרעיון ספק אין

ה בבחירות כזה גדול מחנה של הצלחתו
 שר- של תפקיד לו להבטיח עשוייה באות
 ל- מועמד ולהפכו הבחירות אחרי החוץ

 בן־ דויד ירד כאשר ראשות־הממשלה,
הפוליטית. הבימה מן גוריון

 קלה. תהיה לא גולדמן של החלטתו אולם
מב המיפלגתי, לבוץ מעל מרחף הוא כיום

 מה לגבי אשליות לו אין להתלכלך. לי
ה הפוליטית לזירה שייכנס ברגע שיקרה

 כדי יגוייסו מפא״י כוחות כל ישראלית:
ה היחיד האיש את בבוץ ולמרוח ללכלך
בבן־גוריון. להתחרות מסוגל

 סימני־שאלה עמום כפול,ה♦ החלטה
 היה הארץ. את שבועיים לפני גולדמן יצא

 ל- הגדול למסעו לצאת אם להחליט עליו
 למדינאי רשמית שיהפכו מסע מוסקווה,

 לפלס והעשוי ישראל, של בחשיבות השני
 לקאהיר בכיוון גם חדשות דרכים לפניו

 היתה בישראל דרכו על ההחלטה ולדמשק.
זו. בהחלטה כרוכה למעשה

 בעוד החלטתו תיוודע הסימנים, כל לפי
 בפעם הציוני הספוטניק כשיופיע חודשיים,

 גולדמן יחליט אם ישראל. בשמי הבאה
 המיפלגתית האטמוספירה לתוך אז לצנוח

 נקודת־מי- להוות הדבר עשוי הישראלית,
המדינה. בתולדות פנה

חחבורה
ומיריחו! ר־ונח
ל לראות היה אפשר שנה חצי לפני

ל נעצרה מונית משונה: מחזה ראשונה
מכו מיכל את ממלא הנהג עגלת־נפט, יד

 לנסוע, וממשיך יחסית, הזול בדלק ניתו
 כהה עשן ענן אחריה משאירה כשמכוניתו

החלפת של המנהג התפתח מאז ומסריח.

1049 הזה״ ״העולם
13.11.1957 תאריך:

 שפעת של במהירות למונית בנפט בנזין
תח ברוב לראות אפשר וכיום אסיאתית,

 את הנושאות משאבות בארץ הדלק נות
״קרוסין.״ השם

 חשבון עמד החדש המינהג מאחורי
בממו ל״י 20־15 מוציא מונית נהג :פשוט

סוב של מדיניות בגלל לדלק. ליום צע
 גדול פער בארץ קיים ומיסים, סידיות

 מאחר הבנזין, ומחיר הנפט מחיר בין מאוד
 200ס/סל־ קרוב הממשלה גובה הבנזין שעל

 335( הבנזין מחיר לעומת ובלו. מיסים
 פרוטה 180( הקרוסין מחיר לליטר) פרוטה
ביותר. זול הוא לליטר)

 חיי את מקצר בנפט השימוש אומנם,
 את משחית וחצי, שנה או לשנה המנוע
 המשיכה כוח את מקטין הפנימיים, חלקיו

תלו בעליות לעלות מהמונית ומונע שלו
 בשנה כי כדאי. העסק זאת בכל אך לות,
 ל״י 3000 לחסוך מונית נהג יכול אחת

.1200 רק עולה חדש מנוע ואילו בממוצע,
 שנזעקו הראשונים לחישות. מערכת

 מיש- אנשי היו המסריחה בתופעה ללחום
הו בבנזין השימוש צימצום רד־האוצר.

מ ההכנסות את בלתי־נעימה בצורה ריד
במ עולים חדשים שמנועים גם מה תדלק,

 מפיצים החלו מיסתוריים מקורות זר. טבע
 ייאסר, למוניות בנפט שהשימוש שמועות

 חדשים. מנועים להשיג ייתקשו נהגים וכי
שמועות. בגדר נשארו האיומים אך

ה מישרד ועובדי מישרד־הרישוי פקידי
 הם נזעמים. פחות היו התעבורה על מפקח

 נמצאים שמנועיהם נהגים רק כי האמינו
 בנפט, משתמשים רעוע במצב בלאו־הכי

 יוצא הנפט שכר כי בעצמם יווכחו הם וכי
ל רק לא מזיק ״הנפט הבנזין. בהפסד
 מישרד־התחבו־ ממומחי אחד קבע מנוע.״

נפ ותיבת־ההילוכים הצמיגים ״המפלט, רה,
פחות.״ לא ממנו געים

 היו שלישי. גורם בנושא התערב השבוע
 השרוף הנפט כי שקבעו, רופאים אלה

 הוא הציבור. לבריאות מסוכנים גאזים פולט
 כאבי- להם גורם הנוסעים, לתא חודר

 מומחי ברחוב. האוויר את ומרעיל עיניים
בחקירה. פתחו מישרד־הבריאות

 לשום היתד. לא חוקית, מבחינה אולם,
ל המוניות נהגי בעד למנוע הזכות גורם

 החוק כי מנועיהם, כאוות בנפט השתמש
מ הניזון כלי־רכב היא שמונית רק קובע
 יוכיח לתעשייה מדריך כל מזוקק. דלק

מזוקק. דלק הוא קרוסין כי

אנשים
 הודיעו כאשר בן־גוריון, דויד •

הת ארנדכ נחמיה הצבאי מזכירו כי לו
קו היה לא זה בריא, הייתי ״אילו אבד:
רה.״
 בעת כורג, יוסף ד״ר שר־הדואר, !•

הער בשפה הישראלי בית־השידור חנוכת
 לשם ראויים הערבים יהיו ״מעתה בית:

׳יש של קיצור יהיה זה כי ישמעאל, בני
ו׳ישראל.״ מעו׳

 ״איני :מוכר מרטין פרופסור •1
הפי על או לפיה אפלטון, שיטת את גורס

 שהשולטים או השולטים להיות לוסופים
הפילוסו עלולים לדעתי, פילוסופים. יהיו
 שהם ברגע פילוסופים להיות לחדול פים

 להיות יחדלו השולטים ואילו שולטים,
בפילוסופ לעסוק שיתחילו ברגע שולטים

יה.״
למסי קלים מטרות־גשם כשהפריעו •

 ברמת- הסובייטית בשגרירות שנערכה בה
 כר ישדאל ד״ר הפרשן־הצבאי העיר גן,

 ביום- גשם ירד שלא שרוצה ״מי בצדק:
מהפ יחולל שלא שלו, המהפכה של השנה

נובמבר.״ בחודש כה


