
השמורות) הזכויות (כיתצפית נ י ד מ ב
מתג המלא השלטון אל למסע בן־גוריון דוד של תכניתו •

מן ג׳י. בי. בשת.  61 ה־ במקום עצמו את יעמיד הוא : גאוני תעמולתי מיבצע תי
 לבחור הברירה את לציבור 1ית הקרובות, בבחירות מפא״י של המועמדים ברשימת

לשדה־בוקר. להחזירו או
שתהיה החדשה הממשלה בראש עצמו את

 למפא יציב רוב עם יחד בו
 ג בי. יעמיד זה, זוכסיס יצליח אם

 אזורי חוק־בחירות לחוקק קדי השאר בין היציב, ברוב ישתמש בלבד, מפא״יית
רבות. שנים משן למפא״י היציב הדוב המשכת לדעתו, שיבטיח,

מפא״י של חשוכה אך קטנה משותפת להופעה צפה •
ם, ״ פ מ  תלמידי הסטודנטים. להסתדרות הבחירות בקרוב, תיערכנה, כאשר ו

 לסטודנט וקרובים העבודה אחדות לחטיבת ברובש שייכים המפ״מיים האוניברנוטיה
 למפא׳־י מעודד תקדים לשמש עשויה בבחירות משותפת הצלחה אלון. יגאל

במפ׳׳ם. המעוט ולסיעת

נוספים, מילימטרים בכסה מפ״ם סיעות שתי בין הבקע גדל בינתיים
 ב^ער־הצבא־הארום, בטכס להשתתף הפגנתי באופן סירב שהקיבוץ־המאוחד אחרי

ומבוישים. בודדים בטכם השומר־חצעיר אנשי את השאיר
ממשלתי תעמולה מכשיר להיות לחדול עלול ישראל קול •

 העובדים, והסתדרות קרן־היסוד קרן־הקיימת, של תעמולה גם ישדר הוא בלבד.
 עתה וחודשה לבון וועדת עלידי בעבר שהועלתה ההצעה את הממשלה אם/תאשר

 שירות־ את להפוך ־המודיעין,בשירותי רגל דריסת לו המבקש ארן, זלמן. על־ידי
 והקרנות, הסוכנות — 26% הממשלה, — 49%( ציבורית לחברה השידור

ההסתדרות). — 25%
מאד יתכן ממפא״י. יגורש לכנה אליעזר כי הסיכויים גברו •

 מאבק לאחר בקרוב, יחליט יחד, גם ובן־גוריון שרת את ינצח מפא׳׳י מנגנון כי
 כמה לאא בירושלים, לבנה של בביתו הסיבה תהיה לא הפעם הוצאתו. על חריף,

תו.מפלג מדיניות את קשות תקף בהם האחרונים, מנאומיו

יוגשם אם השמאל, סיעת עם מק״י של למעשה לאיחוד צפה •
 לכנסת לבחירות אחת ברשימה המפלגות שתי תיגשנה לפיו עתה, המוצע ההסכם

 חמשת מתוך בכנסת מקומות שני לסיעת־השמאל מבטיחה ההצעה השלישית.
בהם. תזכה אם — המאוחדת הרשימה תזכה בהם הראשונים המקומות

כתוצאה רפואית, בעזרה ממחסור שתסבול חשש ואין כמעט •
 אשר השכירים, הרופאים של שביתת־האזהרה לאחר שתבוא ממושכת משביתה

 על תעלה במם־הכנסה, מסויימות הקלות לרופאים תציע הממשלה החודש. תוכרז
 סן לסגת מבלי למעשה, שכרם את כך ידי

 להסכים שלא לעצמה שקבעה העקרון
העלאות־שכר. לכל השנה

העם
הבווה עד האיש
 במת״ את נטשו והנשיא שהשרים ברגע
 מגנטי ככוח האלפים נמשכו ברמלה, המיצעד

 שישב לבנה רעמה עטור קטן, איש לעבר
 דמה דקות כמה תוך המרכזית. הבמה על

 דקה שרשרת — מזרחי ממחזה לקטע המחזה
 ריק חלל יצרו מיוזעים צבאיים שוטרים של

הצטו האלפים ולאשתו, לאיש מסביב קטן
ה של מבטו נתקל לפעם מפעם סביב. פפו
 לשוטרים, רמז הוא המצטופפים, באחד איש

ני הוא השרשרת. את לעבור ניתן למאושר
 כמה עמו החליף ידו, את לחץ לאיש, גש

 את פינה הקהל, בין שוב נבלע ואז מלים,
נוסף. למאושר מקומו
 משדה־בוקר, הפשוט האזרח בן־גוריון, דוד

 נראה שרת, משה ולא הוא, נצחונו. את חגג
 לחשוב היה אפשר הנצחון. יום את כמסמל
 לשדה־בוקר שברדתו חישוביו, הצליחו כאילו
 במשרד בשבתו מאשר ממשי כוח יותר ישיג

ראש־הממשלה.
 רק זאת היתד, אולם בשדה. רביסמל

 פעלו הקרקע לפני מתחת שטחית. התרשמות
חדשים. זרמים

העו אגרת (ראה העצמאות חג ערב בנאומו
 לדוד בברכה דבריו את שרת משה סיים רך)

 — חמות במלים אותו הזכיר הוא בן־נוריון.
 רגיל היה עצמו בן־גוריון שדוד המלים מסוג

 ירד שזה אחרי וייצמן, חיים את בהן להזכיר
הבמה. מן

 שרת משה כי לחלוטין ברור היה השבוע
 כשחקן״ כממלא־מקום, לשרת כלל התכונן לא

 שת־ או אחת בהצגה ככסיל המשתתף משנה
 ולהינפש. לנוח לפרימה־דונה לתת כדי תיים
בתפקידו, להשתרש שרת עם היה וגמור מנוי

האינ ממקורות אחד מחיר. בכל שלום
 שסיפר גולדמן, נחום ד״ר היה פורמציה

 הקונגרס של יהודיים צירים ישיבת על
 של יהודיים ומנהיגים האמריקאי והסנאט
 על הסבר נמסר בה הרפובליקנית, המפלגה

ביירוד. של מעוזריו אחד מפי המצב
 י שירותי שבידי הידיעות לסי :ההסבר
 הרוסים יפנו הבריח, ארצות־ של המודיעין

 הנצחת לאחר ;מרחב, מאמציהם כל את
 אל להתקרב ינסו בהודו־סין, השלום או

 על יודעים הערבים .רמחי בכל הערבים
 ללחוץ להם מאפשר המצב זאת. תוכנית

 פיקוד להקמת השואפת ארצות־הכרית, על
 המל,י" הסכסוכים ולחיסול במרחב איזורי
בת ישראל עם שלום לכרות ולסרב ימיים,
הדעת. על המתקבל-ם נאים

 הסטייט־דסרטמנט הגיע זאת כל לאור
 בכל שלום להשכין יש : חשובה למסקנה

העיקרי. המחיר את תשלם וישראל — מחיר
מענ אינפורמציה במבחן. •הנאמנות

 ממחלקת לישראל הגיעה יותר עוד יינת
 האמריקאי. משרד״החוץ של מזרח״אירוסה

 עי" ברית״המועצות כי נודע זאת למחלקה
 רבבות כמה של עלייתם את לאשר •מדת

 ג׳ססה יהיה זה מעשה •, לישראל יהודים
 מחנה' את ניכרת במידה ויחזק ידידותית

 נמסד כך — האמריקאים בארץ. השמאל
 בכל זאת לעלייה יתנגדו — מוושינגטון

תוקף.
 משרד" אנשי את לא הדאיגה זאת ידיעה

 את מכל יותר הטרידה היא בלבד. החוץ
 תתחיל אם באמריקה. היהודיים המנהיגים

 וארצות־ מברית־המועצות, יהודית עלייה
 אמריקה יהודי יעמדו לה, תתנגד הברית
ממשל בפעולת יתמכו הם אם : קשה במצב

 אנטי״יהודית. פעולה זאת תהיה — תם
אנטי פעולה זאת תהיה — לה יתנגדו אם

מ משרת שתתפנה יתכן •
 הנוכחי המנהל משרד־האוצר. נהל
 והוא היות להתפטר, עלול ספיר, פנחס
 זאב את למנות הממשלה בתוכנית רואה
 שיהיה המדינה, הכנסות לנציב שרף
 הבעת כולה, לממשלה במישרין כפוף

משרדו. של המנהלתית ביכולת אי־אימון

לישר הלאומי הבנק יחסי •
דו בקרוב יהיו והממשלה אל

לפני ואשתו בעל של לאלה מים
 רש־ מסע יתנהל הצווים שני בין הגט.
 את הממשלה שתעביר לאחר עז, מצות

 לבנק עובדי־המדינה שי החשבונות כל
 הגופימ כל את תעודד החדש, הממלכתי
 לפתוח עסקים אתה העושים והפרטים

חשבונות. בו

באוטו שלד לתור כקרוב יצטרפו גבוהים פקידים כמה •
והו מכוניות לרכישת הלוואות פקידים קיבלו לפיו הסידור יתבטל כאשד בוס׳
 הלוואות כל תאושרנה לא החדש הסידור לפי במלואן. כוסו שלהם הנסיעה צאות
 על ורק — מכוניות להם יש שכבר לאלה רק ישולמו וסיעה והוצאות זה מסוג

ציבורי. ברכב להגיע אפשרות כל היתה לא אליהם למקומות, נסיעות

את לפשוט סיכוייך גברו בינוני, או זעיר תעשיין אתה אם •
 נוספים, חודשים לשלושה האשראי את האוצר שהקפיא לאחר הקרוב, בעתיד הרגל

 לוואה,ה מבקש כל של מצבו את בקפדנות לבדוק התחילו הפרטיים והבנקים
בחיפה. מראנסמיטיה מפעל של פשיטת־הרגל שערוריית בעקבות

הנמנע סן לא הקרוב, בעתיד לחוץ־דארץ לצאת תרצה אם •
 ירדו והזהב ששער־הדולאר מאחר זר, מטבע של יותר גדולה הקצבה תקבל כי

 ל״י מיליון 30 של עודפים נצטברו האוצר ובידי במחזור־המטבע, הגידול למרות
זר. במטבע

בה והמלחמה 1מחלת-הסרט בחקר מכרעת להתקדמות צפה • ׳
 האמרי־ חיל״הרפואה של חשוב חלק עתה התגייס זה למחקר הקרובה השנה תוך
 המחלה כי שהתברר לאחר מעולים, מדע ואנשי מצויינות מעבדות המרכז קאי,
תועפות. בהון שנה מדי לצבא עולה החיילים, בקרב הנפוצות בין היא

לא כאשר תתמרמי ״ראשומון״, היפני הסרט מן נהנית אם •
 אנטי־ באופי המצטיין זה סרט מטורף״. ״משתר שני יפני מסרט ליהנות תזכה

 המנסה לביקורת־סרטים, הישראלית הוועדה ידי על כנראה, ייפסל, חריף אמריקאי
 המשמיצים סרטים הצגת למנוע והמערב, המזרח בין נייטרליות של באיצטלה

המערב. את

שהמשפט אחרי יופסק. קאסטנר משפט כי הנמנע מן לא •
 בחוגי הדעה גברה נכבדות, אגדות וחרס המדינה מראשי כמה לבוץ הכניס

 ונשנות החוזרות הדחיות כי יתכן כלל. בו להתחיל מעות שהיתה הממשלה
הציבור. מעיני בהדרגה המשפט את להשכיח אלא מטרתן •אין במשפט

צה״ל במיצעד בן־גוריון ודוד שרת משה
כפיל אין לפרימה־דונה

©

ולהצליח. — בידיו הרסן את להחזיק
 שרת נודע המנהיג, ג׳י. בי. היה עוד כל
הת שנים מעשר למעלה משך המתון כאדם

 זה. רקע על השניים בין המר המאבק נהל
 מטבעו. מתון איש מלהיות רחוק שרת אולם
 עקשן םעם לא נראה זרים דיפלומטים בעיני

 ״רב־סמל פעם, לו׳ קרא מהם אחד ונוקשה.
האימונים.״ בשדה

 פעם שהיה לבון, פנחס שכמו מאד יתכן
 הקו לנציג מאז והפך מובהק איש־הבלגה

 בחודשים שרת גם ישתנה ביותר, התקיף
 ברצינות, ספק חרותי, ח״כ העיר הקרובים.

 משה אם הגורל צחוק זה ,יהיה בהומור: ספק
 אל שהגיע כאדם להיסטוריה ייכנס שרת

!״ הירדן

מדיניות
מדאיגות ידיעות

 את השלה שעבר השבוע בראשית עוד
 של נאוימיו כי הישראלי משרד״החוץ עצמו
 היו לא )863 ,860 הזה (העולם ביירוד הנרי
 פקיד של בלתי״דיפלומטיות םליטות״פה אלא

 ושד" ראש״הממשלה האמריקני. משרד״החוץ
 ה־א שאין טען אפולו שרת, משה החוץ,
 במת" מעל ביירוד לדברי להשיב צריך

 ישיב ששר מקובל זה ואין היות הכנסת,
 כאשר גבוה הפקיד ויהיה — פקיד לדברי
יהיה.

 באה ובמקומן האשליות, נמוגו השבוע
מכמה קיבל משרד״החוץ :חמורה דאגה
 בעליל שהוכיחה אינפורמציה מקורות וכמה

 פוסטר ידי על אושרו ביירוד של נאומיו כי
 על מדיונים מסקנה מהווים עצמו, דאלס

ארצות״הברית. של הכלל״עולמית המדיניות

בת הנעימיב מן שאינו דבר — אמריקאית
מקארתי. של קופתו

 להביא חייב היה הישראלי משרד״החוץ
 וגם גורל״המדינה את גם בחשבון הפעם

 שנערכו הדיונים יהדות״אמריקה. גורל את
 לשאלה מסביב בעיקר התרכזו השבוע בו
 אז או איתן וולטר את לשלוח כדאי אם

 דאלס. עם לפגישה לוושינגטון, עצמו שרת
 היו החוץ משרד של רבים פקידים אולם

מדי. מאוחר כבר ״זה : אמרו פסימיים,
 לוועיי־ת לאיסטאנבול, השבוע מגיע ביירוד

 — מפורטות הוראות כשבידו הדיפלוימאטים,
 יוכלו לא איתן וולטר או שרת, ומשה

יוד.״ של כקוצו מהן לשנות

ם מטי פלו די
!־•קדים -•דידים

 ירגיש שאיש מבלי כמעט עבר התאריך
 נסתיימה בלבד שנים תשע לפני אולם בכך.

 בנות" צבאות הצילו השניה, מלחמת״העולם
 הפליטה שרידי את וממערב ממזרח הברית

במחנות.
 השביע התאריך את שזכרו אלה בין

 בהרי שהתאספו ואשד, איש אלף 15 היו
 ביער־ חגגו ■מעלה״החמשה, מול יהודה,

 לא כלל הקהל המאורע. את הצבא־האדום
 דגוש של דמושבעים האוהדים את רק

 — המחנות שרידי את גם אלא המזרחי,
* סובייטיים מדים בראותם ששמחו הראשונים

יו סנסציונית בצורה מסר ידיעה אותה *
 פירסון, דרו הידוע, האמריקאי העתונאי תר,

ב ארצות״הברית שנרור של מברק שציטט
האמריקאי. וזחוץ למשרד מוסקבה,

864 הזה העולם


