
במדינה צפית
ד־׳ר של חסינותו לביטול תביעה כל יגיש לא כהן חיים •

, ג ר ב נ ז ו  הנזשפטיס לשר הממשלה ראש מצד מפורשת הוראה שניתנה אחר ר
 מנהיגי עם שיחותיו אחר שרת הגיע זאת להחלטה הסעד. תת־שר תיקי את לגנוז

 שיסכנו פוליטיים לגילויים להביא עלולה בפרשה חקירה ני בו שהיתרו הדתיים
 של קיומן עצם את

שרת.
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קואליצית על הקץ את מביא שהיה רדב תיות,הד המפלגות של קיומן עצם

גסו ג׳י. כי. של השבועיים• מאמריו של הסדירה להוסעתם •
 שדה־ איש ממאמרי נסה לפרסום אישרו טרם ספא״י מוסדות הפרעות. יות

 חמורים גילויים מכילים אלה מאמרים המידות׳׳. .טוהר הסידרה במסגרת בוקר,
מפא׳׳י. חברי מספר על

ממשלת אס מרומניה קרוביך את‘ לארץ להעלות ותובל ייתכן •
 ההצעה הניתנים. בשני משפחות איחוד לאשר רומניה ממשלת און■ תשכנע ישראל

ממש עם לפתוח הממשלה רוצה אותו ומתן משא של במרכזו לעמוד צריכה זאת
לרומניה. הירידה בהכשלת ישראל את המאשימה איגרתה על כתגובה רומניה לת

ך ? ,.וי
תקווה אל אייכמן, היהודים משמיד את מחפש אם •

 ושבניגוד ההשמדה, לכל אחראי שהיה המתועב ס. הס. איש ין. לדי שיובא
במצרים. עתה שוהה בארץ, מעולם היה לא לשמועה

הזה׳׳, .העולם נגד .הארץ׳־ של הצלב מסע להמשך צפה •
באופן שפנה אחרי השבוע. כסוף עיקרי מתחרה עתה רואה הוא בו

 לחדול עצמו, שוקן גרשום על־ידי שנכתב בקטע שבועיים, לפני לקוראיו ישיר
 העתון הוא הזד■ שהעולם ההעובד את השבוע יתקיף הזד. העולם את מלקנות

.הלומד והנוער הסטודנטים בין ביותר הנפוץ
p יפתח שנייה חזית iw הממאירה לירידה גרסו הם שנם הערב, עתוני נגד 

 ויותר ■ותר להתקרב שבת ערב בגליונות ינסה םהקרובי בשבועות בתפוצתו.
ןמ?ריג< ת1><חרוג תיךי(זן לסגנון

השג סגל של האישי בהרכב מרחימי-לכת לשנויים צפה •
 לאוסון, אדוארד המיועד השגריר דסשיכנט בישראל האמריקאית רירות
 ראסל פראנסיס והסיופה־כוח לאוסון מקבלים כעת הקרוב. בסתיו לתפקידו

בחשינגטון. זה בניסן תדריך

במסע מקום לך שמור ימיות, להרפתקאות יוצאת נפשך אם •
 יורם המקורי, ישראלה מסע ממשתתפי שלושה לאוקינוס. מעבר השני ישראלה
בסירה פעםה שני, סיוןנ לעשות החלימו מנוחי ושלמה לויצקי שלמה פרידמן,

 מועמד מצאו טרם אך רביעי, ימאי עמם לקחת ברצונם לתפקידה. יותר המתאימה
מתאים.

כחודשי שיאושרו היתרי-היציאה במספר להגבלות היכון •
 •לחץ הפעיל חבריו, בתי מריקנות החושש בארץ, בתי־הסרגוע ארגון הקיץ.

 ״מסחר לצרכי ושוייץ אימליה לקפריסין, היוצאים מספר את למעט כדי זה, בכוון
המרגוע. בבתי המקיימים מספר את להרבות וריפוי״,
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כעכודתך. ׳להקפיד לך בדאי ממשלתי, פקיד אתה אם •
 להיות עלולים שוגים ענינים לסרב למשרדך שיבואו הרגילים האזרחים מן נמה

 ואת הפקידים התנהגות את לבדוק זאת דרך שינצלו הסדנה מבקר משרד פקידי
 בין הוסכם נבר כי לזכור גם לך כדאי מעשי. בטוי לידי בא שהוא נפי הנוהל

 כתוצאה שתבואנה לפיטורין המלצות ני המבקר ובין המדינה שרות נציבות
— מיד. תבוצענה אלה בלשיים מביקורים

 חברת את לדין יתבע הדואר נאשר מעניין בינמשרדי לסכסוך צפה •
 פרטית טלפונים רשת שהתקינה על והקרנות, הממשלה בבעלות הנמצאת מקורות,

 מחייב. שהחוק כפי הדואר אישור את לכך לקבל מבלי שלה המים קוי לאורך
הממ ובאישור השילומים במסגרת הובא הטלפונים ציוד : מקורות חברת טענת
 הדואר ני ידעה לא הציוד, הבאת את שאישרה הממשלתית שהרשות כנראה שלה•
הזאת. הרשת הקמת את לאשר חייב

הממ משרדי ליד הזרים המומחים מספר יופחת׳ בקרוב •
 להחזקתם. הגדולות ההוצאות על קבל המדינה שמבקר אחר השונים שלה

 משכורותיהם, את גביללה ביותר, החיוניים המומחים את רק להשאיר זרש מבקר.ה
ליום. דולאר ל־ססו 33 בין כיום הנעות

רב זמן עוד עבודה מחוסר להשאר עלול הורוביץ דוד •
 דרישותיהם את לצמצם הגדולים הבנקים ראשי את לשכנע תצליח לא הממשלה אם

הורוביץ. דוד הוא המיועד שנגידו הממלכתי הבנק סמכויות בחוק לתקונים

אירו משרד תקים היהודית הסוכנות כי אפשרות קיימת •
 טוענות אלה באירופה. הציוניות ההסתדרויות את להרגיע כדי בפריס גדול פי
 בירושלים רק כיום מתרכזת הסוכנות שפעולת מניוון מוזנח הוא בהן הטפול ני

 מבחינה הרבה, מפגרת באירופה המגביות פעולת : המכריע השיקול ובניו־יורק.
~ אמריקה. אחרי ארגונית

האסכולה לסי כדורגל כמשחק לחזות רוצה אתה אם •
 גמר אחרי — בארץ אוסטריה נבחרת של הקרובה להופעתה חנה־ הוינאית,

בשוייץ. החודש המתקיימים העולמית האליפות משחקי

ברשת ־יותר, גדול סרטים ממכחר”תוכל~ליהמת בקרוב •
 שיוקמו חדשים בתי־קולנוע כתריסר יתווספו אליה המורחבת, בתי־הקולנוע

 מירידה החוששת הקולנוע, בתי בעל התאחדות הקרובה. השנה משך בארץ
 להשפיע הצלחה, ללא וניסתה, רעה בעין זו התפתחות רואה חבריה, בהכנסות

 לפחות חדשים, בתי־קולנוע עם הסכמים מל לחתום שלא הסרטים חברות על
כיום. כבר ביותר דלה התנועה בהן ובחיפה, בירושלים

 מינהלה מומחה ארצה שיגיע אחר ישתנה הממשלה משרדי מבנה •
 השינויים את ויציע הממשלה• משרדי של והמבנה ההרכב את שיבדוק בריטי

 והרכבת השלישית לכנסת הבחירות אחר שנה תוך להתבצע העלולים המתאימים,
החדשה. הממשלה

העס
החדשות מזג חוחית

 האמיי־ גלי״האתר על מופיע בשבוע פעם
 סירסו,־׳ דרו של לווזש־הסודות קולו קאיים

 פירסין *. האמריקאיים הפרשנים מגדולי אחד
 תחזית היום, ידיעות אחרי למסור, רגיל
 ררל 80%ש־ הוכח כי טוען החדשות, מזג

התאמתו. ניחושיז
 כש* ממאזיניו כמה נרעדו שעבר בחודש

 זה בקיץ כי הניחוש את פירסון השמיע
 להגיע במגמה ירדן את ישראל תתקיף

 לדבריו׳ מבוסס׳ היה זה ניחוש הנהר. עד
לידיו. שנפלה ססויימת ת תכנ על

 בי נתברר השבוע מסתורית. תכנית
 משרד־החוץ לידי גם נפלה תכנית אותה

 בישראל הנעשה על שידיעותיו האמריקאי,
ה האזרח של ידיעתו על לרוב׳ עולות׳

 ביירוד הנרי בעתוניו. להסתפק הנאלץ רגיל
 להזהיר כדי למדי לרצינית הידיעה את חשב

להלן). (ראה ישראל את רשמית
 קשה ן המסתורית התכנית היתד׳ מה
 של מקיומה יתרגש מדיני אדם כי להגיח
 מטכ׳׳ל שכל הסוג מן גרידא, צבאית תכנית
 של אפשרות לקראת להכינה רגיל בעולם

 :הדעת על יותר מתקבלת הנחה מלחמה.
עש על עברו האמריקאיים המודיעין אנשי
 על-ידי לאחרונה שפורסמו המאמרים רות

 המסקנה את הסיקו השני, הסיבוב שואפי
 ת זווקפנ השקפה רחבים בחוגים קיימת כי

מגובשת.
 לב שמו אנשייהמודיעין כי ספק אין

 על־ידי שניתן המיוחד בראיון לסיסקה
 >858( הזח העוןם למערכת בגין מנחם

יש להתקפה תשמח אמריקה כי טען בה
 רגלי את לדחוק כדי הירדן על ראלית

 התמהמה לא ביירוד פנים, כל על הבריסים.
הקדימה הכרזתו :אי־ההבגה את לתקן

 מתנגדי של עורפם את חיזקה למכה׳ אזהרה
ישראל. ממשלת ראש ביניהם• השני, הסיבוב
 יעטרו 1954 קיץ בשלהי כי לודאי קרוב

 ניחו" אחוז את מחדש לחשב פירסון דרו
 אחד ניחוש ממנו לנכות שנתקיימו, שיו

נתקיים. שלא

סדינינת
מאוחד או מוקד□

 שביתת ועדת את עזבה שישראל לאחר
 ד.ח־ על (כמחאה ירדנית הישראלית־ הנשק
נת העקרבים), מעלה תקרית בעגין לסתה

 עעד מקבלים אינם האמריקאים כי גלה
ברצון. זה

האמרי החוץ למשרד הוזמן אבן אבא
 לחזור חייבת ישראל כי לו והוסבר קאי,

 ברגע זאת, לעשות מוכן היה שרת לועדה.
 כאובדן ייתפרש לא נוח, יהיה שהדבר

 הישראלי. החוץ משרד של הפרססיז׳ר.
 שצריך סענו לכך, הסכימו לא אחרים אולם
 בהדרגה. בארץ האו׳׳ם מנגנון את לבודד

 צעד אחרות. בועדות גם לפעול להפסיק
ה: בכיון ראשון ישראל נציגי יציאת ז
 שבותת ועדת של מישיבה שעבר בשבוע
הישראלית־סורית. הנשק

 ה* הנשק שביתת ועדת פעלה בינתיים
היר ישראל. נציגי בלי ישראלית־ירדנית

 תלונה, אחר תלונה הועדה בפני הביאו דנים
 נגר גינוי להחלטות הטבע, בדרך זכו,

 לנציגים הורו החוץ משרד אנשי ישראל.
לפ מוכנה ישראל כי לרמוז בושינגסון

לסילוקו האמריקאים יסכימו אם : שרה
 האצ׳יסון, הקומאנדר הועדה, ר יו׳׳ של

 העקרבים, מעלה להתלסת האחראי שהיה
 הענין את תעמיד לועדה, ישראל תחזור
 לאישיות התנגדות אלא היה לא כאילו

הועדה. יו׳׳ר של

 ביותר קצר ומתן משא לאחר אחד. סח
 נ מוזרה בדרך האמריקאית התשובה באה

 הצבא שלטונות כי או״ם למזכירות הודעה
 שירותו את להאריך הסכימו האמריקאי

ליש גוססת. בשנה במרחב האצ׳יסון של
האמרי כי נכשלו, מאמציה כי התברר ראל
 הדעית תנאי. ללא כניעה תובעים 0קאי

 בלאו כי שסברו היו נחלקו. החוץ במשרד
מוקדם ומוסב להיכנע, ישראל תצסרך הכי

 טק-קארתי, ג׳ו של המושבע ואויבו •
בחריפות• רבות פסווים התנגש איתו

 להיכנע כי טענו אחרים מאוחר. מאשר
מדי. גדול פרססיז׳ה אבדן שום יהיה עתה

 הויכיח לסיום המתינו לא האמריקאים
 אבא את אליו הזעיק ביירוד בירושלים.

 בדעת כי להם הודיע שילוח, וראובן אבן
ברי עם משותפת תוכנית לקבוע ממשלתו

 כלכלי סיוע כל יופסק לפיה וצרפת טניה
 בהסרת אשמה תמצא אשר מדינה לכל וטכני
 להסביר נחפז ביירוד הנשק. שביתת הסכם
 ההחלטה אם בזה יתחשבו מקרה שבכל

לא. או אחד פה בועדה נ־תקבלה
 תהיה לא ישראל שאם מאליו מובן היה

ההח תתקבלנה ועדה באיזושהי מיוצגת
אחד. פה לטות

הממשלה
סז מ׳ שד מ

 ברור היה בן"<וריון של פרישתו עם
 להמשיך ג׳י בי. ירצה אם כי לחבריו

 שירותים לכמה יזדקק ציבורית בפעילות
מהכ לממן בידיו שאין ואחרים מזכירותיים

 מסא״י סיעת צאן. וכרועה כנסת כחבר נסתו
ל‘דנה  יאופשר לסיד. חוק הצעת הגשת ע

 ימי כל להחזיק לשעבר ממשלה לראשי
 פקידותי סגל הממשלה חשבון על חייהם

להח •ממשלתי מתקציב ליהנות מסויים,
 נכבד חלק פרטית. ולשכה מכוניות זקת

 כי מען ההצעה, להבאת התנגד במפא׳׳י
 א־ן כאילו הציבור בעיני תתפרש היא

חלוציות. לחיי בן־גוריון של ביציאתו ממש
וב*. שלהם את עשו המעשיים הצרכים

 הממשלה. משירותי ליהנות המשיך ג׳י
 ארגוב, נחמיה סגן־אלוף הצבאי, מזכירו

 ממשיך, בחוץ־לארץ, קצרה מנסיעה חזר
 ג׳י בי. ושלישו. מזכירו לשמש למעשה,
 לשכה מקיים ממשלתי,. ברכב לנסוע ממשיך
 אינו איש ובשדה״בוקר. בתל״אביב פרסית

 מסא׳׳י מרכז אנשי אותה. מממן מי יודע
 מכסה המפלגה כי פנים׳ כל על מכחישים,

ההוצאות. את
 ציין p של ההזמנה החל. חמסע

דים התלמ בפני להופיע ג׳י לבי. דינור

סירסון דרו פרשן
— 80%

 נעשתה לעיל) במדבר׳׳ קורא ״קול (ראה
 שסבר שרת, של המוקדמת ידיעתו ללא

 גם כי שקול.׳׳ בלתי «צעד זה היה כי
 תתביר כי מאד רוצה היה עצמו שרת

כש מאד שמח ג׳י, בי. של מעמדו בעיית
 בי. של הופעתו בכנסת. השערוריה פרצה

 שארגין והעובדה צבאי, באמבולנס בכנס ג׳י
 שנשאו חיילים על־ידי בחלקו נעשה הכנס

 הסאה. את הגדישו הכנס פיקוד הסרט את
 להעלות בדעתם כי הודיעו הכללים הציונים

 ד־ הישיבות באחת בכללותה השאלה את
הממשלה. של קרובות
 חבריו עם בהתיעצויות פתח שרת משה

 המפלגה תרסן לא אם כי הודיע למפלגה,
 פרסי כאזרח לנהוג תחייבו ג׳י, בי. את

 בקו הוא יתמוך לא סתם, כנסת וכחבר
 להזדהות ייאלץ בממשלה׳ מפלגתו של

 :מסא׳׳י תשובת כ., ד,צ. עם זה במקרה
הציבור מעיני להיעלם מוכן ג׳י בי. אין


