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מסוימים שרותים של המנגנון בצמרת רציניים שינויים •
 אחרי כראש־ממשלה לכהן ברצונו יש ם8 סופית יחליט ג׳י. בי. כאשר ■רק יח!לו

 האנשים את מיד ג׳י. בי. יסלק חיובית, התשובה אם החשבון: לא, או הבחירות
 המתפטרים מן שחלק מנת על לו, רצויים שאינם

,ג׳ בי. ישאירם אחרת
■לכנסת. מפא״' לרשימת ייכנסו

•שרת. של דרכו על כתקלה .במקומם,

בי. בי: האישים. שני כין התקרבות שום אין בינתיים
 ובממשלה, בכנסת מלהופיע במבע וחצי: שבוע ;לפני שדת עם לראשונה נפגש
 שישיבת ג׳י. בי. כשדרש פרץ אופייני אך קטן סכסוך 'ירושלימה עולה אינו

 מצד מוחלט . בסירוב נתקל כתל־אביב, אצלו תתקיים הכנסת של ועדת־החוץ
הוועדה.

אהוד ג׳.: כי. כהוגי לבאכ-ראש הגורמים האנשים אחר
 תת־שר. להיות יכול הוא אין הכנסת, חבר אינו שאבריאל מאחד :אכריאל

 של התנגרותם בגלל בלתי־אפשרי היה התואר, בלי אך ךומה, לתפקיד נזינזיו
סמכויותיהם, את מהם יקח אבריאל כי שחששו אחרים ג׳י. .צעיריי־בי.

על ניכר ילחץ יפעילו אמריקאים ודיפלומטים או״ם אגשי #
 רשמיות בשיחות לפתוח המדינות שתי את להבריח כדי וישראל, מצריים

 אלו שיחות כי רצוי בארוס, גנרל או״ם, משקיפי ראש של לדעתו גבוה. בדרג
 לא והישראלי, המצרי משרדי־החוץ של ציםיוע בדרגת דיפלומטים ביו יתקיימו

אנשייצבא. בין

שנכשלו, אחרי בחיפה. זאת בכל יתנופיז המערב-גרמני הדגל .
 עם מלאים דיפלומטיים יחסים ליצור .הגרמניים הנטיונות שעת,.. לפי לפחות

 באניות שיטפל בחיפה, למנות״קונסול־כבוד עתה בון ממשלת שואפת ישראל,
̂עיה ארצה. הבאים הגרמנים־ ובטכנאים לתפקיד. אמיץ־לב אדם למצוא : העיקרית הנ

 להשתלט בנטיונה מפא״י נחלה חשוב אך שקט נצחון .
 נכשל הדור, מפא״י, שצהרון אחרי התפוצה.:רבת הערב, עד;עתונות

 את הנמיך מעדיב אחרונות. וידיעות מעריב לגבי יותר מפאי׳י הצליחה לחלוטין,
 דוב על התוקפניות ההתקפות ימי את מזכיר־ אינו שוב חדה, שלו'בצורת הטון
 בך עובד הצ״כי, נתניה עירית לראש שייכות העתון מנינת שמחצית אף יוסף.
 המובא קדליבאך, עזריאל של האישית עמדתו תוצאת הוא החדש הקו הרי עמי,

השרתי. משרד־החוץ בשירות דיפלומטית למשרה בחשבון
 אחת בלתי־מרוסן. בן־גוריוני לפולחן זאת, לעומת עבר, אחרונות ידיעות

 של אחיו 'הוא בעתון העיקריות המניות מבעלי אוזו ידועות: הפחות■ הסיבות,
לנון. פנחס המתפוטר, שר־הבטחון

המפוטר, ירושלים עירית ראש קרים, יצחק של הקאריירה *
 השני המקום את •לתפוס קריב עשוי הסימנים, כל לפי לקץ, הגיעה לא

למדי. חבטו הנראה מקום השניה, לכנסת המזרחי ברשימת

כשתפורסם רכים, תפתיע כארץ הצעיר הדור על האמת *
 הרי עצום, לפרסום זכו האינטליגנציה שמבחני שעה אנשי־המדע. על־ידי בקרוב
 התוצאות הקהל. דעת לחקר המכון על־ידי פחות לא רצינית עבודה נעשתה

 הצבר אין החיצוני לרושם בניגוד כי יוכיחו חודש, בעוד שיפורסמו הראשונות
 בחירת בשעת בחשבון זה גורס מביא אינו ,בחברה להתבלט בלל שואף הטיפוסי
 הצעירים שרוב אף לאומיים, אידיאלים כלל: משפיע שאינו שני גורם מקצוע.
מילולי. מס להם שילמו

חדש ארגנטיני שגריר במינוי עירום יחול בי הנמנע מן .לא
 המשוערת: הסיבה מנגואל. פאבלו ד״ר היוצא, השגריר במקום לישראל,

 כיהודי ידוע ז׳בוטינסקי), זאב לש קרובו (לא ד״ר.דבוטינסקי החדש, המועמד
 משרד־החוץ שניה: סיבה הישראלי, למשרד־החוץ רצוי אינו ימניות, נטיות בעל
 של מלא מאימון נהנים אינם להשא משום יהודיים, זרים בנציגים מעוניין אינו

ממשלותיהם.

 פייסני צעד יעשו במפא״י מרכזיים אישים כמה כי ייתכ׳ן *
אותם עוררה ברק משה ת1ו*י״ הדתית. הכפייה נגד הלוחמים כלפי

 יעלה זה, מסוג צעד בעקבות המפלגה תזכה בהם הקולות, מספר כי לחשוב'
שתפסיד. הדתיים הקולות מספר על בהרבה

להשתתף סיכוייך גדולים שמאלית, בתנועת־נוער פעיל אתה אם .
 400 יצאו לפסטיבאל בווארשה. בקרוב שיתקיים הדמוקרטי, תנוער בפסטיבאל
 הפולנים כי ייתכן ריקודי־עם. להקות מקהלות, ספורטאים, כולל ישראלים,

לקונסטאנצה. שראליתהי המשלחת את שתסיע מיוחדת, אוניה ישלחו

כצורת בקרום לקבלו תובל בשר־עוף, חובב אתה אם .
 העוף, בשר עודפי את לחסל החליטה תנובה : ישראל מתוצרת שימורים

 להתחיל לשימורים החרושת בתי על פקדה בשוק, המחירים להורדת שגרמו
 ממחיר בהרבה ך1נמ שיהיה סה,לקופ ל״י שתי במחיר בקופסאות, עוף בהפקת
לשוק. דרכן את. המוצאות ר,סקרים, קופסות

!ייקרא המטאטא חורכות על יוקם חדש סאטירי תיאטרון .
 במרכז בשבת. רק נרגע אבנים, פולט שהיה האגדי, הנהר שם על סמבטיון,

 תיכתב הראשונה ותוכניתו ימן,ס יעקב העתיק, המטאטא שחקו יעמוד התיאטרון
קישון. אפרים על־יזי

על טיפוסית הוליכודית מדראמה ליהנות תוכל בקרום .
 להפיק תוכניתם את ישראליים סרטים יצרני כמה יגשימו אם ישראלי, רקע
 היוזמים לדברי טיפוסית. ישראלית נקודה כל חסר יחיה אך בארץ, שיצולם סרט,

בהסרטה. ורותהקש הכספיות, הבעיות בל נפתרו כבר

 קייזר־ למפעלי מסביב לפרוץ עומד ביותר מענין מסחרי סכסוך .
 לעצמו עתה תובע עונה, אינה 24 גבעה הסרט ממפיקי אחד פדואה, גיאק פרייזר.

 בין הקשר ביצירת שבותו עבור בתמורה המקדמית, החברה ממניות גדול חלק
הישראלי. המפעל יוזמי לבין האמריקאי קייזר־פרייזר

במרינה
העם

כ ר עד 3ר ק שקד ד
צדק, וענווה אמת דבר על רכב

 כן על רשע, ותשנא צוק ...אהבת
 ששון שמן אלוהיו אלוהים משחך

ו).1מ״ (תהילים, מחבריך

 שני על ברכיבה מתקשה מאומן פרש גם
 החליטו מסויימים דתיים עסקנים מוסים.

הגי המפלגתית, הפוליטיקה סוס על לרכב
 הממשלה. ולמשרדי לכנסת גבו על עו

 מן תחילה לרדת עליהם היה זד, לצורך
אמת. ששמו 0ו.סו

 ההצגה את ישראל אזרחי ראו השבוע
 פותחים הדתי המוסר נציגי של העגומה

 גועל שעוררה אישית השמצה של במסע
 כוחם כל את ברכזם אוהדיהם. בלב גם

 כאביו עם שנאבק אחד, תשוש איש נגד
הו בתל־השומר, בית־החולים של במיטה

טוהר שלטובת :אחד ובר לפחות כיחו
 בבתי־הכנסת, להישאר להם היה מוטב הדת

הכנסת, לבנין לעבור במקום
 אם להתווכח אפילו ניסו לא הדת נציגי

על הכופה לח,•ק שהיא כל הצדקת ישנה
 אזרחי של המליון שלישי ושני מליון

הדת חופש את מהם המונע חוק ישראל
 את להתחיל מהם רבים מכריח והמצפון,

מש ייסוד בחייהם, ביותר הקדוש הפרק
 בתמרון עסקו זה במקום בשקר. פחתם׳
משה של פניו את להשחיר :אחר שקוף
הצייר של לאישיותו היתד, כאילו ברק,

 נכונות לגבי שהיא כל חשיבות הצעיר
העורך). מכתב (ראה מאבקו אי־נכונות אי

במערכה פתח כאמת. :הפירוש
 וור־ זרח ד״ר שר־הדתות, סגן זו קדושה
 לאתרים. דוגמה לשמש צריך שהיה הפטיג׳

 באמת), : בגרמנית שמו (שמירוש וורהסטיג
 בעל כאדם כלל בדרן■ הידוע ננסי גבר

 של מסך־עשן מסביבו הניח טוב, רצון
 הכנסת שיושב־ראש עד אישיות, השמצות

להפסיקו. נאלץ שפרינצק, יוסף המפולפל,
 מיושנים בתיקים בחטטו וורהפטיג, טען

:הרבני בית־הדין של
הרא לאשתו מזונות שילם לא ברק .

אוריה. בתו, להחזקת שונה
 התגרשה הנוצריה שחברתו בשעה •

יהודיה. היא כי העיד מבעלה,
המיסיון. של בית־ספר חניך הוא .

 הראשונה, אשתו את נשא ברק משה
או בתם׳ שנולדה אחרי שנה חצי מאירה,

 שהיו השניים, שש. בת כיום ש..יא ריה׳
 הרבני, הטכס על השלילית בדעתם אחידים
 :העיקרית הסיבה שנתיים. כעבור נפרדו
 בצה״ל, סגן אז שהיה שמשה, רצתה מאירה
 להקדיש החליט ברק בצבא־הקבע. יישאר

פחות. בטוחה שפרנסתה לאמנות, חייו את
והק רעב בתנאי חי שמשה בשעה בה

 מאירה נישאה לציור, זמנו עיקר את דיש
 בתה עם חיה צה״ל, לסרן הפעם מחדש,
 לא היא במגדל־אשקלון. מרווחת בדירה
 את העני מברק לגבות נסיון כל עשתה

 הרבני בית־הדין אשר הלירות המש־עשרה
 ברק אוריה. להחזקת כמזונות, לה פסק

בצו זאת הוכיח לבתו, מאד קשור נשאר
 לאשתו שמה על קרא הוא : מלבבת רה

היוגוסלבית. השניה,
של השניה טענתו שקר. :החוכה

פו ברק, של לשבועתו בקשר וורהפטיג,
 שבו־ בלי עצמו. הדתי בחוק כל קודם געת

 להתגרש בכלל אוריה יכלה לא זו עת־שקר
המסו בארץ משפטי מוסד שום אין מבעלה.

או ונוצריה. יהודי בין גט על להכריז גל
 מיוגוסלביה, פוליטית פליטה שהיא ריה׳

 של בית־המשפט את לגייס גם יכלה לא
מולדתה.

 שבועת־ להישבע האזרח את המחייב חוק
 שבועות־ עשרות מתועב. חוק היא שקר
 בבתי- חודש מדי נשבעות זה מסוג שקר
האי בידיעתם ישראל, של הרבניים הדין
 : היחידה ההצדקה עצמם. הרבנים של למת
אחר, מוצא שום לבעלי־,־־,שבועה אין

השלי הטענה היתר. יותר עוד מגוחכת
המיס של בבית־ספר למד ברק כי שית,
 ברק של בנאמנותו פיקפק לא איש יון.

 בית־ספר במלחמה. קרבית ליחידה כשגויס
 הכרמל, על אשר החיפאי טנט־לוקם זה,

 לוחמי של רבות מאות מכיתותיו הוציא
 המדינה מאישי כמד, ולח״י. אצ״ל ההגנה,

הם וקצינים, שופטים ביותר, המכובדים

 שיהודי אחד מקרה על אף נודע לא חניכיו.
בהשפעתו. הנצרות לדת עבר

ת טוג או רי ה שהשווה מי ה׳. : ב
 ברק, משה של המוסרית רמתו את שבוע

 רמתו עם עקרונותיו, למען חייו את שסיכן
 ההשמצות, מגובב דרתי, הגיש נציג של

 השניים מן מי עצמו את לשאול היה נאלץ
לבו. בעומק יותר דתי

 את בקראו צהק רק עצמו ברק משה
דר שודד שאני נניח ״אם במיטתו. הנאום

 משנה זה האם מועד, פושע שאני כים,
 את שאל ״ ? למענו נלחם עאני הענין את

בבי הקטן לחדרו שהסתננו העתינאים, אהד
 אוי אדם, של בחייו מחטטים ״אם .32 תן
 התימרתי לא צללים. לו שאין לאדם לו

 : לכתוב יכול אתה קדוש. לדיות מעולם
 בחורות עם בחיי ששכבתי מודה גם אני
״ ! רב של רשותו בלי

כלל. פורסמה לא העיקרית ההשמצה
שה הדור כתבלבי בעזרת הדתיים, ח.קרי

 ברק משפחת של שכניה את בלילה עירו
 ניסו שהוא, כל ליבלוך לגלות כדי בחיפה
 לא לוחם, כלל :.יר, לא ברק כי להוכיח

 פורסמה. לא זו השמצה במלחמה. נפצע
 ״לכל רשמי במכתב כלולה לכך הסיבה

מ אלישע, מחנה מפקד מטעם המעונינים״,
 נגע הוא .2405/9/1 מספר ,12.9.49 יום

 1ב־ שגויס ,30124מ/ ברקוביץ, משה לסגן
שוח ההגנה), מנגנון (גיוס ,1948 בפברואי,

.1949 בספטמבר׳ 12ד.־ ביום רר
 הנ״ל כי לאשר ״הריני : המפקד כתב

 עומר והוא ה׳ בריאיתו סוג בקרב. נפצע
מלחמה.״ כנכד, להשתחרר

דת
תן 32 בי

 במלחמה שנפצע העובדה עם בהתחשב
כרו מקדחת־מערות סובל ושהוא לעיל) וראה.

 ,מעל השבוע ברק משה של גופו התנהג נית
 בחדר לבנה במיטה שכב הוא למשוער.

 לאבדן גרם פעמיים קילו. 41ב־ הצטמק פרטי,
השאי הזמן ברוב אולם בעליו. של הכרתו

בלתי־רגילה. צלולה הכרה לו
 בבוקר, בשלוש להתעורר התרגל ברק משה
 כחמש מחדש. להירדם שעות, כמה לקרוא
בהר שקוע לבדו, גבו, על שכב ביום שעות
 מידת מה השבוע לדעת קשה היד, הורים.

 אולם המדינה. מנהיגי על הצום של ההשפעה
 ניכרת היתד, עצמו ברק משה על השפעתו

 צעיר חודש לפני עוד שהיה האיש : מאד
 מגרן, צבר ככל שויצר החברה, מן אחד רגיל,

 להרצין, מחשבותיו, עם להתיחד הספיק
השקפתו. את לבסס

מן ם. שו בוני חל  היכנסו אחרי מיד ו
 הכרתו את איבד תל־רשומר לבית־החולים

 הרופאים כי מצא כשהתעורר הראשונה. בפעם
זריקת־סוכר. של מחט בעורקו סקעו
 לבין ברק בין הראשון הקרב נערך כך

 חולה כאל אליו להתיחס שניסו הרופאים,
 הם בה התנגשות, אחרי למרותם. הנתון רגיל
 : פשרה של הסכם נקבע מביתנו, ויצא ברק

 להתחשב הסכימו מלאכתם, את עשו הרופאים
 הסכים ברק השובת. של המיוחד במצבו

ביום. תה כוסות שלוש לשתות
מסביב יום כל שהצטופפו הרופאים, בשביל

ברי, אוריה
״1 השמץ אלוהים, ״בשם

911 הזח העולם


