
ת י פ צ ו ספורות) זזוכויות וגיז
 של תמונתו את קירך על לתלות להתכונן יכול אתה •

בלצמגד שתסתיים אחרי שנים. ארכע כעוד בן־גוריון, דוד הנשיא
 יותר, שקטים לחיים שיפרוש להניח יש בן־צבי הנשיא של כהונתו תקופת 1957
 ■,יבי.ג יהפוך אם תהדע גנל הדבר מתקבל ביתור לבי.ל׳י. מקומו את יפנה
 תחול הנשיא בחירת ני השלישית, לכנסת הבחירות אחרי ראש־ממשלה שוב
 השעה את יראה 75ה־ ב! כשבי.ג׳י. הרביעית, לכנסת הבחירות לפני עט1מ זמן

היומיומית. הפוליטיקה מן ברצינות לפרוש כשרה

אם זקני-ציון, של אמיתיים פרוטוקולים יהיו סוף־סוך •
 האישים של ועידת־חירום לכנס הממשלה בחוגי עתה הנדונה ההצעה תתקבל

 הקו נגד עולמית ערכהמ לגיוס ראשון כשלב העולמית, ביהדות הבולטים
מנהיגי יהיו המוזמנים בין האמריקאי. משרד־החוץ של החדש האנטי־ישראלי

 התרחקו מהם :שאחדים וניומן, בלאושטיין סילבר, הילל אבא נרו אמריקה יהדות
הציונית. בתנועה השפעה של ה מעמו הורחקו או

בצירות המרחכ וכל הארץ גורל יוכרע כו למצכ היכון •
ת אי ק רי מ א ר. ה הי א ק  הנוכחית ממשרתו ביירוד המי הקיץ:יעבור, בשלהי כ

 להכשיל באו האחרונים נאומיו אמריקאי. שגריר יתמנה לקאהיר, כמשרד־החוץ
הפוליטי. הקו לשינוי בולטת אירגונית גושפנקה שיתן זה, לשיווי הקרקע את

 השגריר סואץ. לבעית פתרון חוסר : כיום זו העברה המעכב היחידי הגורם
 לשחרר חודש־חודשיים, תוך הפרשה את לסיים ינסה לבעיה, מומחה שהוא הנוכחי,
 איסטראטגיים לתפקידים בסואץ החונים הבריטיים החיילים ףאל so את כך על-ידי

אסיה בדרוט־מזרח
אם המדינה של הפוליטית כמפה תחול יסודי שינוי •

ג ל פ ת ם, ת  של השני חנליון הופעת לודאות. ויותר יותר שמתקרב דבר ספ׳׳
 ההרגשה את השומר־הצעיר ממנהיגי רבים בלב הגביר המעוט, בטאון למרחב׳

 שהפך הפילוג את מיד לחולל כדאיוש הקיים, במצב להמשיך טעם אין ששוב
מנהיגי בפני נסגרו כבר בינתיים בלתי־נמנע. ממילא

חפצ נמו מהם, נמה שישנם למרות הקיבוץ־המאוחו,
מפא עם לקואליציה תיכנס החדשה שהסיעה ספק אין

 קיבוצי השומר־הצעיר
לפילוג. המתנגדים בה,

הנמנע מן ולא
 לצפות יש זה במקרה השלישית. לכנסת בבחירות אחת ברשימה עמה שתופיע

 שאין אף ה,המדינ במנגנון חשובים לתפקידים יכנסו הסיעה ממנהיגי שכמה
בצה״ל. מרכזי תפקיד בקרוב יקבל אלון יגאל כי סיכוי כל

המנגנון נשעסקני במפא׳־י משפחתי לריב עד תהיה כקרז־כ •
 העובדים. בהסתדרות מפא׳׳י עסקני עם יתנגשו מפא-י של המפלגתי־ממשלתי

 שאושרה בסידיהסו להחזר אשכול תכנית לביצוע תוקף בכל מתנגדים אלה
קטן. ברוב 'כ* אם יי,

 להנהגת המפלגה מזכירות בין מתרחש נבר אחר פנימי
הזרעה לפרסם ביקשה ההנהגה

 מפא׳ במרכז השבוע
מפא•׳ סכסוך

 המאוחדת. התנועה מפא״י, של הנוער תנועת
 המפלגה. את מחייב ואינו עצמו בשם נאמר שייך־מונים בכינוס בי.ג׳י. נאום כי

. הבקשה. את דחתה המזכירות
השלישית לכנסת הכחירות לקראת חדשה רשימה •

 אפרים הסוחרים התאחדות מזכיר עומד בראשה להתארגן. עומדת
 הבינוני המעמד של רשימה להקים החליט הכלליים, הציונים נון שפרש שזמן

החירות. תנועת עם עודפים בהסכם שתתקשר

רוקח. ישראל הפנים, שר על-ידי נצרת עיריית לפיזור צפה •
 העלולות לבחירות, עד ממונה מועצת והרכבת לעירייה חדשות בחירות הכרזת

לא הקומוניסטים ני תניח הממשלה כאשר רק להתקיים
 את רוקח יפזר אם

 לפזר החושה בסמכותו
בנצרת. ההתפרעויות

 השימוש זה יהיה נצרת עיריית
הצורך, בשעות מקומיות מועצות

 בבחירות. צליחו
רוקח של הראשון

מלווה נקפאון

 לבנון חיים תל־אביב עיריית ראש יקבל אם תיפתר נדיכי בעיית •
 תשלום ללא בחופשה העיר מזכיר נדיבי יהודה יישאר לפיה פשרה הצעת

 הציבוריות החברות באחת חשוב מנהלי בתפקיד לשמש העירייה ידי על ויושאל
 יריבו רוקח, ישראל הפנים שר : הסופי המחליט להן. שותפת תל־אביב שעיריית
נדיבי. של והעקשן הראשון

מסויימים סעיפים להפעלת הכנסת, של מוקדם אישור •
 העבירות לחוק שיוכנס הגדול השינוי יחיה שלישים, שני של ברוב ,החוק של
 עורבי• שני בולטים זה שינוי יוזמי בין לוועדה. השבוע שהועבר המדינה נגד
 בר־רב־האי דויד הכנסת, של החוקה ועדת יו״ר :ימפא״יים חיפאיים דין

שפירא. ,יעקב ישראל לממשלת הקודם המשפטי והיועץ

להחליט עליך יהיה ממשלתי ופקיד חוץ אזרח אתה אם •
 את להפעיל החליטה המנגנון נציבות השניים. כין בהירה על כקרוב
 מאלפיים ביותר לפגוע עלולה זאת חלטהה חוץ. אזרחי העסקת האוסרת ההוראה
ממשלתיים. פקידים

לספק כדי הממשלה, חשבון על חדיש מסגד יקום כעכו •
 תקציבי, קיפוח על שהתלוננו המערבי, הגליל מוסלמי של ה!תיים צרכיהם את
הדתות. משרד מצד הארץ, מוסלמי יתר עם יחד

אם הארץ, את כקרוב תכסה .כל-בו- חנויות שרשרת •
 החברה הצרכנים. משוק חיובית יתרשמו בארץ השוהים כל־בו שרשרת סוכני

 מתוך מארצות־הברית שיובא גלם מחומר בארץ מוצריה כל את לייצר מעוניינת
לצרכנים. המחירים את העצמי, הייצור ידי על להוזיל, תקווה

עבודה. לקבל סיכוייך גוברים ירושלמי, תושב אהה אם •
 ירושלים, עיריית של הישנות לדרישותיה לבסוף, להענות, קרובה הממשלה

 : המצופה התוצאה תעשייה. למפעלי ודמי־שירותים במסים ניכיות הקלות תקבע
 משך הלכת מרחיקות מההקלות ייהנו בה לירושלים, ־חרושת בת של נהירה

הראשונות. שנותיהם עשר

שונות כינארציות לעיסקות בנק לקום י עלול •בשוויץ
 פעולתו שטח את להרחיב הרוצה לישראל לאומי בנק יהיה האחד ששותפו

זאת. בצורה

במדינה
העם

ם ד א האמיץ ה
 למעבר מלכת־יופי. הוכתרה ברמת־גן

 את והציג יפה־תואר גבר הגיע מנדלבאום
 אייזנהו" הגנרל של המיוחד כשליחו עצמו

 לפילוג התכוננה (מפ״ם) אחת מפלגה אר.
 לאיחוד. התכוננה <הצ״כ) אחרת ומפלגה

היש האדם של ההתענינות במרכז אולם
 שכמעט ,19 בן צעיר השבוע, עמד, ראלי
ברצינות. דעותיו אל ד,תיתם לא איש

 שביתת־רעב על זכרוני אמנון כשהכריז
כדרי לשחררו שסירב הצבא נגד כמחאה

 קוראי״הע" צחקו להלן), (ראה מצפונו שת
 זכרוני כשהכריז המבולבל. הנער על תוניס

 למתרברב. רבים לעגו המוות, עד יצום כי
סי על חדשים שבעה של למאסר כשנידון

הרא האנחות נשמעו לפקודות׳ לציית רובו
 ליים הצום כשנכנס רחמנות. של שונות

 חשומת־לב להקדיש האזרחים החלו ,15ד,"
ה ביום השבוע, זכרוני כששוחרר לענין.

לאומי. גיבור כמעט היה לצומו, גב
 איש כמעט אין רעיון. למען מוות

 כזה קיצוני לפאציפיזם המסכים במדינה
שוח מעטים לא לצבא. עקרונית המתנגד

 כי סבורים אלה אולם במדינה, השלום רי
 על פוליטיים, באמצעים רק תושג המטרה

 לדעת״הקהל השלום רעיונות החדרת ידי
וממ ישראל ממשלת על פוליטית והשפעה

 בינתיים שיש הסכימו אלה גם ערב. שלות
 לשאת האדם חובת וכי בצה״ל, צורך
מולדתו. להגנת נשק

חבו פוליטית דעה מכל יותר עמוק אך
 לאים הכנה האהבה הישראלי ר,אךם בלב יה

ה מעטו המדינה הקמת מאז אמיץ־לב.
 דעה, על לההרג מוכנים שהיו טיפוסים

השח גילויי גל אחרי מוטעית. דעה אפילו
 הפא־ של מעשהו עורר והקארייריזם תות

 :מתנגדיו בלב גם תקווה הצעיר ציפיסט
 למות המוכנים עבריים צעירים ישנם עוד
רעיון. בעד

 אמ בפאציפיסט להתחשב לצבא קשה
 למשתמטים רחב פתח לפתוח מבלי תי׳

 כנסת חברי השבוע כשהפצירו אולם סתם.
זכ את לשחרר בשר״הבטחון הסיעות מכל

במבחן. עמד זה איש כי ברור היה רוני,
 את המתיק לחודש, חופשה לו נתן הצבא

שלא האזרחים, דינו,
בסי כך על קראו דעותיו, על״ידי שוכנעו

שעה. לפי ניצח, האמיץ האיש פוק•

ת1םפלג
ה ש ר בלי ב ע □ מ לי
השי כי תמימי״דעים העולם כל מצביאי

 שנקראה זו היא במלחמה ביותר הטובה טה
 •האיסטרא־ בשם לידל־הארט הקפטן על־ידי

 זו, שיטה לסי העקיפה״. הגישה של טגיה
 התקפת־מצח, האויב את להתקיף היא טעות

 להפתיעו יש אלא לה, מצפה שהוא במקום
 אחד אחר. במקום בלתי־ישירה התקפה על־ידי

 נחום ד״ר הוא זה בקו מאמין שאינו האנשים
גולדמן.

 של צונן־המבט המנהיג מכין שנה חצי זה
 יחידה־ מוטסת פלישה היהודית הסוכנות

 על ישיר באופן להסתער שמטרתה במינה,
 הצריפים קומץ :אליו נכסף שהוא המשלט
 של משרד־החוץ שוכן בו הירושלמית בקריה

מדינת־ישראל.
 גבר ,53ה־ בן גולדמן באוירץ. חיים

מא ותקיפות, חדות תנועות בעל נמוך־קומה
 מעשה ידיו במו לחולל בכוחו יש כי מין

 העברית! ההיסטוריה את לחלוטין שישנה
 להשיג הישראלית־ערבית, למלחמה קץ לשים
לצו ואילן). 838 הזה (העולם במרחב שלום

 החוץן. תיק את לידיו לקבל ברצונו יש זה רך
 חסר־ פוליטי הרפתקן בו הרואים מתנגדיו,
 : הסוכה בצורה מטרתו את רואים שרשים׳

 משרד- את לכבוש כדי השלום סוס על לרכב
 שיעבור עד ברכיבה משם ולהמשיך — החוץ

ראש־הממשלה. לכסא האוכף מן
 לחסר־תקדים המיבצע את ההופך הפרט

 ליטא יליד גולדמן, נחום :גיאוגרפי הוא
 ואינו ישראלי אזרח כלל אינו גרמניה, וחניך

 בן- דוד של כדבריו — חי אלא בארץ, חי
 כה עד שפעולתו אף ״באוירוך. — מריץ

פעו בעיקר — המדינה פני את שינתה כבר
גר עם השילומים בהסכם שנסתיימה לתו

 מבחינה עודו, גולדמן נחום הרי, — מניה
זר. אדם טכנית,

אותם צודקים אם מיבצןן. שלבי ששה

סרדין
בניס הסכם

ורוקח אריאב
בראש מרות

ויימלט סטופ
בדרן איחוד

 אותם או מבריק, • אידיאליסט בו הרואים
 אחד דבר ערמומי, להרפתקן אותו החושבים

 בפוליטיקה מקצוע איש הוא גולדמן : בטוח
 הוא בעננים. שראשו חולם לא מעשית,

בו" של מאבק היא הפוליטיקה כי יודע

870 הזה העולס


