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ת שמורות) הזכויות (כלתצפי

יחזרו הגבוהים הפלמ״ח מפקדי בי סיכוי כל כמעט אין •
 העבודה לאחדות סיעת של תחדש התקרבותה עם צה״ל של העליון להרג

 צח״ל, קציני של הבינונית בשכבה פועלים רבים מפ״ם שאנשי בשעה בה לנופא״י.
 להמשין עתה יוכלו לא שנים חמש לפני שהתרחקו האנשים כי ההרגשה שוררת
 השתנה אלה שנים משך : הקובעים בחוגים הכללית הדעה שהפסיקו. במקום

למסגרת. עוד יתאימו לא שהוותיקים כזאת במידה צה״ל והתבגר

העולים מן כמה אפריקה. מצפון חדש עלייה לגל צפה •:
 משטרתי כוח השגחת תחת יועמדו מיוחדים, בריכוזים ירוכזו האלה החדשים
 החלטת את לקבל שנאלצו מטויימים, חוגים דרישת לפי נעשה זה דבו למחצה.

 הבלת *הגורמים בידוד על ויתרו לא אך העלייה, חידוש על הציוני הפועל הוועד
בה•שבקר חיוביים״

 תזכה ג׳י. בי. של הממלכתית הנוער תנועת תבנית •
 לעמיה האחרונה העדות הביטחון. רשויות של המלא כגיבוי כקרוב

 להשתתפות בקשר לשאילתות בכנסת לבון פנחס הביטחון שר ®ל תשובתו : זו
בתוכנית. הברורה תמיכתו את שגילו נוואנים, שיין בכנס■ צה״יל

לא הציוני הפועל הוועד בפני ג׳י. כי. של אי־הופעתו •
 הפועל הוועד מחברי רבים של התנגדותם : האמיתית הסיבה מקרית. היתה
 בי. מתנגדי בראש הציונית. התנועה על ג׳י. בי. של החריפה לביקורתו הציוני

 ואשת מיי מורטיטד הציונית ההסתדרות יו״ר ארצות״הברית, ציוני ראשי :בי.
הלפחין. רוז הדסה

הסוכ של המרכזיים האישים של רבתית להפגנה צפה •
 הצנחן לזכר האנדרטה מן הלוט השבוע שיוסר שעה לשעבר היהודית נות
 כל יום־שנה עם קשר כל בלי שיתקיים הטכס, מעגן. בקיבוץ גולדשטיין פרץ

 במשפט בפניו שהוטחו להאשמןות לענות הזדמונות שרת הלמש לתת נועד שהוא,
עצמו. במשפט להסתבך מבלי גרינוולד־קסטנר

והקיבו הקבוצות איחוד :מפא״י בשורות פרץ חדש סכסוך •
 של הבטוחים המקומות מחצית את תובע מפא״י) של ההתישבותי (הגוף צי[!

 ממש, משקים אנשי של מקמותיהם בטחתלה הכוונה השלישית. לכנסת מפא״י
אשכול. לוי דגניה איש לבון, פנחס חולדה כאיש להלכה חברים לא

השמאל ומפלגת מק״י של איחוד ועידת לכינוס היכון •
ת טי ס לי א צי סו  דדיישת לפי שתכונה, הוועידה חודשים. ששה תוך סנה של ה

הסופי. התכנון בשלבי כבר נמצאת הקליטה, ועידת •מק״י,

כתי־ לחמישיות הנרשמים במספר מדהימה ירידה •
ר פ ס ם ה י י נ ו כ תי במ והחינוכיות הממשלתיות הרשויות את מאד מדאיגה ה

 לסגל המדינה צרכי את יספק לא 1958 של ורהמחז ני ברור עתה כבר דינה.
ותוקרים. ביטחון אנשי מדענים, טכנאים, של משכיל

כש* החינוך כמשרד המבהיל הסדרים חוסר שערוריית •
אף אין עתה גם כן אז, כמו השנה. להתחדש עומדת שעטרה נח

 את לנצל יכול אינו הבאה, בשנה ילמד ואיפה מי את יודע בארץ עממי מורה
החי משקד מתכונן החופש, באמצע עתה, הבאה. לכיתתו להתכונן נדי החופש

בשנה ללמד ימשיך מי לקבוע מנת על חדשות, בחינות מורים אלפי להעביר כוך
יפוטר. ומי הבאה

והגליל הנגב מחצבי בניצול גדולה והתפתחות ייתכן •
 למבצעי ההכנות את םתםיי ישראל מחצבי חברת נאשר שנתיים, כעוד תחול
גי ממעבדות ארצה שהגיעו החיוביים הדו״חות לפי הנערכים המחצבי־ם פיתוח

ושטוקהולם. לונדון בניו־יןורק, אולוגיות

נתחוור זה דבר מאוסטריה. שילומים לקבלת לצפות אין •
 להוסיף מומה אינה ממשלתו ני בלונדון, אוסטרית מנציגי אחד של הודעה מתון

 : זאת להודעה הראשונה התגובה על־ידת. שהוצע הפשוט לסכום אחד שילינג אף
בעניין. אופים הפוריין את להפעיל בריטניה. יהודי החלטת

החקלאית המשלחת הרכב כי לסברה משקל תייחס אל •
 להתערב לא החליט אברמוב השגריר מפ״ם. של לחצה עקב ישונה למוסקבה

 מניחן הארצי, והקיבוץ המאוחד הקיבוץ נציגי נעדרים בה המשלחת, בהרכב
פנימי. ישראלי עניין בדבר רואה שהוא

לחס ותצטרך ייתכן הדואר כבנק חשבון בעל אתה אם •
 איננו הבנק כי למסקנה הגיעה האוצר משרד של מחקר קבוצת כקרוב. לו

 האחת־ בחודשיים : ההוכחות אחת משרותיו. רצון •שבעי אינם רלקרחותיו יעיל
 בסגירת אחר משוער תומן חשבונות. כמאתיים בלבד בוןל־אביב נסגקו נים

הורוביץ. דולק הממלכתי, הבנק נגיד :הלא־יוצלת הבנק

הסברה מכתבי או אישיים שאלונים יותר תקבל לא •
 של ציבור ליחסי המחלקה בוטלה במנגנון צמצום לרגל ישראל״. מ״קול
 רואים דבר יודעי שדרנים אלה. הסברה מבצעי מארגנת שהיתר, השידו׳ה שירות
 בר־טורא, אברהם המחלקה מנהל עם המנגנון חשבון סילוק גו: המחלקה בחיסול
והושכר. העבודה תנאי לשיפור השירות עובדי מלחמת בראש פעם לא שעמד

מהופעת מרוצה היתה לא הקאמרי״ .התיאטרון הנהלת •
 גינוי מכתב אליה שיגר אף הקאמרי ממנהלי אחד באירופה. פורת אורנה

 לדחות החליטה אורנה יכ פורת משפחת מקורבי השבוע הודיעו זאת בכל חריף.
סיבובה. תום עם מייד הארצ ולשוב הגרמניות ההצעות כל את

מרשה הכספי ומצבך תקין כמצב אופנוע כעל אתה אם •
 אנשי לששה להצטרף תוכל חודשים לששה עבודתך את לעזוב לך

 ממושך אופנועים לסיור הקיץ עוד לצאת שהחליטו גן ורמת־ תל־אביב מכבי
, באירופה.

במדינה
העם

שוד הר ב«י
 לקחת זר אדם מצליח רחוקות לעתים רק
 שהוא הישראלי, האזרח של דמיונו את בשבי
 והפרטיות. הלאומיות בצרותיו למדי טרוד

 אף בעל ספרדי יהודי זאת עשה השבוע
מוצאו. את מזמן ששכח שבור,

 גיבור היה בעולם) (ראה פראנס מנדס פיאר
 כולו. בעולם שהיה כפי בישראל, השבוע

 השטוח למישור שהתרגלה העייפה, לעין
 ופוליטיקנים זעירים עסקנים של והאינסופי
 — הר של רחוקה כפיסגה הזדקר קצרי״ראי,

 חותמו את יום 30 תוך שהטביע אחד מדינאי
 מטה־ של אחד במגע האנושית. ההיסטוריה על

 אומץ־לב של מטה אלא היה שלא קסמים,
 שאיימה בעיה חיסל אנושי, ויושר אזרחי
האז אטומית. לחורבה העולם את להפוך

 אטום קיר מול הוא אף העומד הישראלי, רח
 נזכר תקנה, כחסרות־ הנראות בעיות של

 אין מולדתו שבמישור עמוקים בגעגועים
דומה. הר כרגע

כש השלום אחרי שרדף הצרפתי, המדינאי
 השעון, של השניות במחוג נעוץ מבטו

 האישי גורלו על גם מכרעת במידה השפיע
 תחת אחר אדם ככל החי הישראלי, האדם של
הרא החודש כי יתכן הנוראה. הפצצה צל

 30,, בשם להיסטוריה יכנס כהונתו של שון
העולם״. פני את ששינו הימים

מדיניות
מזהירה אי־פעירנת

 עבוד יקר מחיר המדינה שילמה פעם לא
שהת החוץ, משרד של ! המתן'וראה שיטת

 מעט את תולש ממש האחרון ברגע רק חיל
 בקרחתה נותרו שעוד הפוליטיות השערות

 שנתיים לפני גם הדבר היה כך ישראל. של
לפי למצרים בריטניה בין המו״מ כשנפתח

הסואץ. נוי
 ה״ המיתקנים, כי ברור היה אז כבר

המצ לידי הפינוי עקב שיפול והנשק ציוד
עמ הצבאית. עוצמתה את מאד יגדיל רים
 להניח היה מותר כאילו החוץ: משרד דת

לעולם. יסתיים לא שהמו״מ
 עם השבוע הופרכה זו מוטעית הנחה

 אדוארד הבריטי, המלחמה שר של בואו
יש תגובת המו״מ. לסיום לקאהיר, האד,
אין. : ראל

הממ מכאן. וקדחת מבאן קרחת
 שיגר החוץ שמשרד באיגרות הסתפקה שלה

 . בריטניה כי הנחה מתוך לוושינגטון, בעבר
 ייתכן האיגרות עצמאית. חוץ מדיניות חסרת
ללונדון. הגיעו לא ואפילו
חב עם פרטיות בשיחות מסר אמנם שרת

 לייבור אנשי בעיקר חשובים, פרלמנט רי
 ואדוארד ׳מוריסון הרברט בוואן, כאניורין
 ש־ שעה אולם ישראל. דעות את מללאיה,
 טרם ההסכם בניסוח והוחל כמעט בקאהיר
ללונ מעשיות הצעות כל הממשלה העבירה

יגר לו בהסכם להיכלל עלולות שהיו דון,
במועד. שו

 עלולה ישראל כי לחלוטין כמעט ברור היה
 *. המזהירה אי־פעילותה בזסות להשאר,

 שערותיה כאשר מכאן, וקרחת מכאן קרחת
בסואץ. המנצחים המצרים על־ידי תימרטנה

דעות
השלישי הבית
 ליד מכפר־אברהם איכר חזני, מיכאל

 של השמאלי החלק עם הנמנה פתח־תקווה
 להשמיע רגיל בכנסת, המזרחי הפועל סיעת

 בעיות על הומוריסטי עוקץ בעלות הגבות
 בנות. וגיוס חזירים גידול כגון יומיום,
 בקול הירהר הכנסת, במזנון ישב השבוע

 בלתי־ בקו־מחשבה שומעיו את הפתיע רם,
 השני הבית ימי בין השוואה : הנושא רגיל.

הנוכחית. והתקופה
 היהודים של שיבתם אחרי :חזני הזכיר

 בהתישבות כולם כמעט התרכזו בבל מגלות
 היתד, היחידה, העיר ירושלים, העובדת.

 מכריע מקום תפסה לא מבוצר, מרכז רק
במשקים. שפעמו העם, בחיי

שה ועמוק־שרשים, בריא תהליך זה היה

אוומ קצרה פגישה : אחד דופן יוצא *
 בלונדון, הישראלי הכוח מיופה בין חרת

 סלוין הבריטי המדינה לשר אבנר גרשון
לויד.

 של במלחמת־העצמאות הסופי לגיבושו גיע
ה בהתישבות שגדלו הפלמ״חאים המכבים.

 לאומה הביאו הזר, הפולש את מיגרו עובדת
הכסף. מגש על החשמונאים מדינת את

 יום למחרת אולם היוונית. הוליבוד
מוס התנוונות של אטי תהליך החל הנצחון

 במעטה הלוכסוס, אחרי כללית רדיפה רית.
 אנשי את משכה היוונים, דרכי חיקוי של

 לא הימים באותם העיר. אל ההתישבות
 בקרייז־ בפריג׳ידיירים, צורך אפילו, היה,
 את ניצחה העיר ובסרטי־הוליבוד. לרים

הע מוסר את החיצונית השחצנות הכפר,
בודה.

 הציוני המתח ירד עצמה שעה באותה
 לא העשירים אלכסנדריה יהודי בתפוצות.

סכו לתרום הסתפקו לארץ, לעלות כלל חלמו
המאוח היהודית המגבית למען גדולים מים
 הבית לבית־המקדש. מוקדשת שהיתר, דת,

עצו לשנוררות אובייקט הפך עצמו הקדוש
הי התיירים עלו ביותר הטוב במקרה מה.

 פעם לירושלים, ברגל מאלכסנדריה הודיים
 לבתי- וחזרו המלון בתי את מילאו בשנה,
מולדתם. של הרפורמיים הכנסת
 ויותר יותר מעיק החל כוח־האדם חוסר

 האדומים את לגייר צורך היה המדינה. על
הו־ האדומים הצבא. שורות את למלא כדי

חזני מיכאל ח״ב
? הפעם עוד

המוס ההתנוונות בעקבות הורדוס. את לידו
לשל וההשתעבדות הדיקטטורה באה רית
הזר. טון

ל ע פו שי. ה רו פ  בעיני נוסף, דמיון ה
 פתחו צורך כל בלי הנוכחית: לתקופה חזני,

 החילוניים הצדוקים רוחני, במאבק המפלגות
 במלחמת־ פתחו הפרושים של הדתי והגוש

 הדרך את היא אף שסללה מיותרת, אזרחים
היווני. הבית־הלבן לשלטון
כח התהליך. סוף יהיה מד, ניבא לא חזני

 לא ד,פרושי הפועל מטעם הסנהדרין בר
 בעוד לו לחת המהלך, על להשפיע נואש
אחר. כיוון מועד

מפלגות
ת ש המוסקטיד■□ סלי

 שלא בארץ בית׳קולנוע בעל כמעט אין
 המוסקטי' שלושת הסרט את אי״פעם הציג
 אולמות- בעלי לשלושה ניתנה החודש ריס.

 הסרט את לשחק נדירה ההזדמנות הקסמים
 הציד סניף של הרשמיים כנציגיו בעצמם.

עסק הרחקת אחרי בירושלים, נים־הכלליים
 אוסיש' שמואל כמו בעלי־שם וותיקים נים

 בתי־ בעלי שלושה לועד־הפועל יצאו קין,
 ציון של גוט אדיסון, של פרידמן :קולנוע
 המשלחת חברי שני שאר אורנה. של ודיסקין

בת־דודתו : למקצוע קרובים הם אף היו
ועורך־דינו. דיסקין של

 המוסקט׳־ גמרו זה, מסוג בסרטים כנהוג
 את כבשו הם :חשוב מיבצע עתה זה רים

 שאפה בסרט, כנהוג המקומי. ד,צ״כ סניף
 המפלגה. כיבוש :חדשה להרפתקה נפשם
 היו לא דיומה של לגיבוריו בניגוד אולם
 המוסקטיר ביניהם בלט שווי־מעמד. כולם
דיסקין. שמעון : 1 ,מם׳
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