
ת י פ צ במדינהשמורות) הזכויות (כלת
הבאה, בממשלה בשר־הכטחון לכהן יוסיף! לא לבון פנחס . .

ת הבחירות. אחרי בידי הענינים לניהו? מתנגד שרת רק לא ההכחשות, כל למרו
ריון, דויד םג עתה אלא לבון, שפע לבון כי הסבור בן־גו  על־ידי מדי קלה בצורה מו

תקיפים. יועצים

שיחול למקרה הכלליים, הציונים נגד מסע-כזק מבינה מפא״י" .
ת, בקואליציה קרע  הדור) (דבר, מפא״י עתווי לכנסת. הבחירות לפני הממשלתי
ת צויידו כבר ת בעובדו שו פן על מרעי  הנתונים משרדי־הממשלה, של ניהולם או
מר לפרסם הוראות קיבלו הצ״כ, בידי  עם יחד בקואליציה. קרע של במקרה זה חו
תו את להחדיר מפא״י מנסה ואת ת שאר לעתוני גם החומר או  הפועליות. המפלגו
ולמרחב. המשמר על

ה • ר י י ר א ן ל ל ה ם ש י י ,0ל ח ב ו  הלומד חיל־האויר, מפקד שהיה מי ק
שוב אס חדש מפנה תקבל אנגליה, פורד,באוקס כעת ריון דויד י לממשלה. בן־גו

רשיונותיהם, את לאבד עלולים ישראליים אמרגנים כמה .
 נותנים שהם התשלומים, לצורת בקשר מסועפת בחקירה האוצר שיפתח לאחר

בו, או כולו, משולם, השכר כי עידו לאמני־חוץ.  לאוצר עולה זר, במנובע רו
ליון כחצי המדינה לשנה. דולר מי

ג׳י. בי. שהצליח לאחר ראשונה, תכוסה ספגו ותומכיו שדת *
מכיו, £ת לארגן שרת קיווה וז בוועידה מפא״י. וועידת דחיית לידי להביא  שהעם תו

 שתומב בשעה בה מפוזרים, אן רבים,
כהלכה. מאורגנים בן־גוריון

העם
אוד•

 המודרנית המלחמה של העליון הגיבור
 ודלוק־עי־ מכווץ הרובץ הרגלי, החייל אינו
 רובהו את מכוון מלאת־הבוץ, בשוחתו ניים
 בדרקון אליו המתקרבת מפלצת־השריון אל

 הנשכח, הגיבור בגבורתו עליו עולה סורפני.
שבוי־המלחמה. : חסר־התהילה

 יכול אינו ברובה, מחזיק אינו בתאו השבוי
 אחרי ארוכה שעה שערה, מלחמה להשיב

 אט־אט גורלו. עם בודד הוא ארוכה שעה
מנו מבודד, שהוא ההרגשה לנפשו מתגנבת

 מכונה מול קטן אדם עמו, מלב נשכת תק,
גופניים. או נפשיים, עינויים של מתועבת
לש המסוגל הכל־יכול, האויב, עומד מולו

 גם היכול אך העצמות, ואת הרוח את בור
 מרהיבי־עין. פיתויים עיניו מול להעמיד
 עמך בני אבוד. ״אתה האויב, לוחש ״דבר״,
בעמך. בגד צבאך. על הפרטים את גלה זנחוך.

שקטה תמיכה יתן ״הארץ״ 0
 ב־ ישאר שרת ני יתברר אס למפא״י,

 הבאה, הממשלה ובראש המפלגה ראש
ת לפי בערך שתורכב,  הנוכחית. המתכונ

ע תוסכם זה דבר שבו  פגי־ בעת שעבר, ב
 הארץ, עורך לבין שרת משה בין שה

שוקן. גרשום

 ל- להיכנע תיאלץ מפא״י .
 לגבי הקובע היום בשאלת צ״ב

- המקומיות לרשויות הבחירות
שג אם ביחוד  התקציב. בעניין פשדה תו

 לחבריו הודיע רוקח, ישראל שר־הפנים,
כן יהיה לא שהוא בממשלה,  להיכנע מו

 תהיה אם אף וכי זה, בעניין למפא״י
 ימצא הקובע, ליום בקשר טמשלה החלטת

דן בה. לחבל ד

 ייבחר גולדמן נחום ד״ר •
- הציונית ההסתדרות בנשיא

 ווייצמן הפך מאז ריק שנשאר מקום
 הבא, הציוני בקונגרס — המדינה לנשיא

ם: שיתקיים שלי רו מן המפלגות, כל בי  עי
 שליחיו, או עצמו, גולדמן במגע באו

לבחירתו. יתנגדו לא כי הודיעו

ל אפשר לפועל, 1ז בחירה תצא אם
ת של השפעתה לגידול צפות  על הסוכנו
מדיניות־ על ביחוד — המדינה ענייני
החוץ.

הרצפלד אברהם
אילוף ולא ציוני לא שר, לא

הממי של היסוד קוי על מפא״י עם מקיף לדיון ינשו הצ״ב .
פן יתברר בו ברגע הכאה, שלה  להרכיב כחנה כל למפא״י אין כי מוחלט באו

ת עם יחד ממשלח מו אם הפועלים. מפלגו תחייבו בהסכם, אלה דיונים יסתיי  שני י
 בין הדדיות. מהשמצות האפשר ככל להימנע, שקם, מסע־בחירות לנהל הצדדים

ת־ שירותי־בריאות הקמת הממבע, על הפיקוח ביטול : הצ״כ תנאי שאר שנו  ול
ת, עבודה שלתיו םצ ממ מצו ת י ת הפעילו  שר־ תת מינוי ההסתדרות, של המדיני

מפלגתם. מאנשי חוץ

במפעלי- ופועלות עובדות פיטורי היא כארץ גוברת נטיה ״
ה י ש ע ת . ה ם י ל ו ד ג מחי ה  למסקנה הגיעו אלה ממפעלים אחדים של .יויעול מו

 חופש־ ,מהעבודה בההר היעדרותן בגלל פחות, משתלמת הנשים של עבודתן כי
מן לשכור אפשרית, תואנה בכל לפטרן יעצו ,ועוד לידה זכר. ממין עובדים במקו

,םא יגבר, הישראליים התיאטרונים בין ה פעול שיתו,?-ה .
תיאטרון רוח מאנשי כמה יצליחו  ישראל. תיאטרוני של איגוד להיקים במאמציהם ו

ת ברכישת האיגוד יעסוק התוכנית לפי כויו ת, ז ת למחזו מנ ך זרים במאים הז חינו  ו
רק. שני שרדמ בפאריס, או בלונדון, אחד משרד יפתח תיאטרוני, דיו בני

ת שניתנו ^לאזזר׳ ניכרת, במידה ירד המחיה יוקר מדד . כו  מת־ תמי
 ; התמיכות סיבת הענפים. בכל המחירים הוזלת לצורכי גדולות שלתיות

הבחירות. התקרבות

באמצעות המובאים בלצרבי־המזון, מחירי להוזלת צפה .
ת ו ר כ . ה ״ פ י ר ק פ ״ ת ה ה: סיבו ל הוז ק הדולר שער ירידת ה שו  החופשי ב

ת הקמת עקב עזה, התחרות של והתפתותה חדשות. סקרים חברו

עקב כליל, ישותק בארץ הכדורגל ספורט בי הנמנע מן לא #
ת״ר נציג של פרישתו המוס אל בית״ר פניית הישראלית, הכדורגל מהתאחדות בי

מיים דות ת כי בטענה לספורט, הבינלאו ת. אינן הקיימת ההתאחדות פעולו קיו חו

 הדבר את ידע לא איש בחיים. תישאר אתה
(״לעולם

 תחושת־ הפיתוי, תקתת מול העינויים אימת
 בך של ביותר היסודי יצר־הקיום מול הכבוד

 לאדם, ביותר האכזרי הקרב זהו — התמותה
עצמו. האדם של המתמרד בלבו מתחולל והוא

 החנקני׳ בתא בודד שוב הוא המאבק ואחרי
 המתגנב, החשד מול עצמו, מול בודד שוב

 מדי, יותר דיבר שמא : הלב את המקפיא
 שמא לגלותם, היה שאסור דברים גילה שמא
 — בלא־ינדעין בגד שמא חולשתו, מתוך בגד

 נדמה אשר המעונה, הנשמה של האפל והיאוש
 אל האחרונה הבריחה במבחן, נשברה כי לה

מוצא אל או מחלת־הרוח׳ אל או הציניות,
ההתאבדות. : י,כבוד

השתכל שלם דור משך האהבה. נתיב
 השבוי. שבירת של השטנית האומנות לה

כמנצחים. מתחתיה יצאו מעטים נדרסו. רבבות
 בנשמתו התחולל מה לדעת יכול אינו איש

 רפור־ (ראת אילן אורי הישראלי הנער של
 ידע לא איש לחייו. האחרונות בשעות טג׳ה)
 הרוח, גובה את מעמקי־היאוש, את לעולם

הפנימי. המאבק סערת את
 פיקפק אם :היו אשר העובדות יהיו אולם

 כושרו מפני חשש אם או בעצמו, אילן אורי
 את רועדת ביד שכתב הנער בעינויים, לעמוד

 את גופו, על הסתירה האחרונה, הביתקה
ל המשוסעת הנשמה של האחרונה הקריאה

״בגדתי ״לא :להוריו לקיבוצו, עמו,  לו — !
התהילה. ולו הכבוד

 אילן, אורי של מסופו ללמוד היה אפשר
 השנאה, תורת את דמשק, בכלא המתאבד

הקבר על שהטיף הצבאי הרב שעשה כמו

 אורי של הגדול הלקח אולם לנקמה. הפתוח
 העברי לנוער האהבה : האהבה לקח הוא אילן
 אפלים בלילות העם שולח בניו את אשר

 ישיר לא משורר שום אשר נועזים למיבצעים
ל אשר המולדת, לנוף האהבה תהילתם, את

לדרכם. חבריו וארבעת אילן אורי יצאו מענה

ת ס ש תי ה
ה ע ב נדירה תו

 לעבר שעבר בשבוע נעה מכוניות שיירת
 גבול על המשתרעות חירבת־חרש, אדמות

הסי המכוניות ראש־העין. בקרבת המשולש,
 נדירה בתופעה לחזות שבאו אורחים, עו

 ידי על חדש קיבוץ הקמת : אלה בימים
ישראליים. צעירים

ברו שזופי־פנים, צעירים מקימי־הקיבוץ,
 הצעיר׳ השומר של החיפאי הסניף חניכי בם

 ביתם של גדר־התיל ליו בסקרנות המתינו
ומוס הממשלה נציגי כי קיוו הם לעתיד:

 לשמוח יבואו להזמנתם, ייענו הציבור דות
בשימחתם.
 תנועתם לאנשי פרט קשה. היתד, האכזבה

 איש מצאו לא החורשים, קיבוץ אנשי של
 נוכח להיות זמן החשובים המוזמנים מן

 נואמים ראשיו אשר הצבא, מטעם במקום.
 יישובי־ בהקמת הדחוף הצורך על יום יום

 להשמיע אפילו שהתבייש רב־סרן, בא ספר,
 שלחה הסוכנות בפומבי. צד,״ל ברכת את

עב שדיבר חמישית, ממדרגה פקיד למקום
מחב איש שלחה לא הממשלה גרועה. רית
 לנצל ניסה לא מנד,ל־ד,הסברה ואפילו ריה,
ההזדמנות. את

 ד,רצ־ אברהם מפא״י ח״ב היה שבא היחידי
 החמיץ לא אשר החקלאי, המרכז איש פלד,

 נראה הוא הקרקע. על עלייה אף כמעט כד, עד
 הגויים בין שנשבה (מפא״יניק), כתינוק

ה השומר מראשי אחד אמר (מפ״מניקים).
ה של הדלילה השורה את בסקרו צעיר,

 מעשה להיות חדלה ״ההתישבות : מוזמנים
 — פוליטית פעולה בה רואים הם לאומי.
 תעמולת־ סתם שזוהי חושבים הם ואולי

בחירות.״
ה ע ר פ ה. שד מ ב ר  נראה אם אולם כ

 הופקרו הם כי הצעירים למתישבים היה
 תנועתם כי היטב הורגש המדינה, על־ידי
 68 של מנסיונם לתרום להם, לדאוג ניסתה

 השומר על־ידי שהוקמו הקודמים׳ הקיבוצים
 3000 קיבלו החורשים קיבוץ חברי הצעיר.
 פיתוח תקציב פרי׳ נותן פרדס קרקע, דונאם

 עשרה להקמת תקציב לירות, אלף 150 של
קי חברת אמרה בטון. בנייני ושני צריפים

 קנאה: בנימת — בית״אלפא — וותיקה בוץ
 עלינו אנחנו ? הקרקע על עליה זאת ״גם

 הגענו היום. בחצות לא בוקר, לפנות בארבע
 ומי אורחים. כל בלי סודות, בסודי למקום

?״ תקציב על אז שמע
 ברכה גם הצעירים קיבלו התקציב עם יחד

 אמר ברכה. של מפרעה דיוק, ליתר או, —
 עכשו, אתכם אברך ״לא :יערי מאיר ח״ב
 ואראה אבוא כאשר שנים, חמש בעוד אלא

 לכם אומר אז הצלחתם. וכי כאן עודכם כי
 יהודי לצעיר יותר חשובה תעודה אין כי

זו...״ מאשר

מפלגות
שבי □ יו ״ ר! ב ה

 שרידאן, הגנרל של הידועה אימרתו לפי
 מלחמת־ בימי ארצות־הברית צבא מצביא

״ל הוא הגדול המפקד מטרת האזרחים,
 מבוכה של קרני־השור על יריבו את הושיב

נפשית.״
 עצמם את הציונים־ד,כלליים מצאו השבוע

 מצאו הסי כאלה. קרניים שתי על יושבים
נוחה. אינה שהישיבה

הי האחת הקרן בללי. ציוני האמלט
והחנוו הקטנים הסוחרים מן מורכבת תד,

 המהווים הקטנים אנשי־העסקים רבבות נים,
ה של כוח־הבחירות של עמוד־השדרה את

 שהציונים- דעה פשטה אלד, בחוגים מפלגה.
,מזל הגדול, ההון את רק מייצגים הכלליים

 היתה; המפלגה הקטן. האיש של בגורלו זלים
ל ללחום נכונותה, את להם להראות חייבת
 מנטל מעט מהם להוריד ובעיקר — מענם

המעיק. מם־ההכנסה
 מור־ היתד, פחות, לא החדה השניה, הקרן

עצו השפעה בעל אך יותר, קטן מחוג כבת
ברא אשר הגדולים, הייבואנים : במפלגה מה
הממוש והתעשיה המסחר תת־שר עומד שם
 מעונינים היו הייבואנים סוזאייב. זלמן קף,

 הנוכחית הממשלתית הקואליציה בהמשך
לממשלה, מחוץ יום כל כי מחיר, בכל כמעט


