
 הם בלתי־מודאגים. נראו מסביבם׳ ההמולה
 חושיסטאן שמנהיגי בהחלט ברור היה צדקו.
סביבם, רעש בשום מעוניינים אינם

ביקורים ארבעה
 גרה חיפה׳ עקיבא, ברח׳ 30 מם׳ בבית
 איש הראשונה. בקומה מוגולובקין משפחת

 השכנות אחת הדלת. על לדפיקות ענה לא
 המסכנים ? לבן קרה מה יודע ״אינך הציצה.

 לשחרר מנסים במשטרה׳ היום כל מתרוצצים
״מסכנים ממעצרו. הבן את !

 בלונדית נערה פתחה 10 מס׳ הלל ברח׳
 היא בוגי־ווגי. ניגן הרדיו הדלת. את גבוהה
 על הצביעה כבעלת־הבית, עצמה את הציגה
 ? ״עתונאי קלמפנר. שמואל העצור של אחותו

 שמואל אם לדבר. לי אסור להגיד. מה לי אין
כלום.״ אומר לא אני ידבר. הוא לדבר, ירצה
 צבאיים מכנסים זוג מונח היה הכסא על

 ינק־ מוטלאים גרבי־צמר כמה מגוהצים,
צבאית. חגורה יים,

 ברח׳ 31 מס׳ בבית !׳׳ למטבח ״לף
הע בגיל אשד, שולר׳ רחל פתחה ארלוזורוב

 גנגסטאר*, של דמותו צהובה, חוברת מידה.
 המשיכה שולר הגב׳ בטרקלין. מונחת היתר,

 ״לך לדבר. התחיל ,12ה־ בן דני, בבישול,
של התאום כשאחיו האם, קראה !״ למטבח

 חיפה, בעיריית והשחיתות הגאנגסטריזם על
שו על־ידי חושי, אבא ראש־העירייה, נלחץ
 הדברים מהעלאת ובפחדו לקואליציה, תפיו
 ביקשו למבקר־המדינח, פנה בית־דין, בפני

ההאש העיתון. שהעלה האשמות את לבדוק
:כלהלן היו העיקריות מות

 חשדות ומעוררת לא־חיקית פרשה )1( •
פומזון לחברת קיוסקים עשרות מתן של

).917 הזה (העולם

ב כבדים חשדות מעוררת פרשה )2( •
 על־ידי מדחנים להקמת חוזה חתימת עניין
).922 הזה (העולם חושי

מחב ירוו במחיר מכונית קבלת )3( •
(העו מהנדס־העיר סגן על־ידי ארטיק רת
).917 הזה לם

מח מנהל של־ פנטסטית חיים רמת )4( •
 פריי־ זכריה והרשיונות, מיסי־העקיפין לקת
).917 הזה (העולם ליך,

 סילוק נאמנים, כנופיית הקמת )5( •
מועלים על וחיפוי וישרים מוכשרים אנשים

).923 ,922 ,921 ,918 ,917 הזה (העולם

 נגד דיקטטוריים באמצעים שימוש )6( •
).921 ,918 ,917 הזה (העולם העיריה עובדי

לי־ רבבות בת חשאית קרן קיום )7( •

ת י פ צ רו הזכויות (דדת םו ו>1•

 אילת על המצוד לפריצת פעולה לשום תצפה אל •
ושרת בן־גוריון של התאומים הנאומים הקרובים. כחדשים

 לבצע האפשרות לממשלה אי! כי שנתברר אחרי הפעולה, כמקום כאו
 מנהיגי כי מראש שחששו המערב, מדינאי האמריקאים. התנגדות מול אותה

 למערכת חזש אפיק להתוות כדי שהוא כל לאומי מיבצע לבצע ינסו מפא״י
 במשא־ומתן ויתורים לוותר שעליו אל־נאסר עבר גמאל את שיכנעו הבחירות,

 מצור את לפרוץ לישראל יינתן שלא מריקאיתא הבטחה תמורת עזה, בגבול
אילת.

 בן־אהרון, שטען כפי צבאי, סוד גילוי אינו מפא״י, דוברי בידי עצמו, הגילוי
 שביטול אלון, ויגאל בגין ממפרשי הרוח את מראש להוציא נסיון אלא

לתעמולתם. מזון נותן היה הפעולה

כמפורש להסתייג ממפא״י תתבע הפרוגרסיבית המפלגה •
 השבוע שהוציאה בחוברת טענה שהשורה לאחר המתנדבים״, מ״שורת

 פרשת את כדוגמה הביאה פוליטי, לחץ תחת תיקים סוגר המשפטים משרד כי
 אשר הפרוגרסיבית, למפלגה המשתייך והעור, הטכסטיל אגף מנהל למדן,
 להעמידו מקום יש כי מצא המשפטי שהיועץ לאחר מסתורי באורח נסגר תיקו
לדין.

 כנקיית־כפיים, הציבור בעיני להופיע כה עד שהצליחה הפרוגרסיבית, המפלגה
 להשמיט מאנשיה, כמה נגד נוסף חומר להתפרסם עומד בקרוב כי חוששת

ביותר. החשובים מכלי־נשקה אחר את מידיה

הבחירות אחרי ייסגר לא ״זמנים״ הפרוגרסיכים יומון •

כשעת וקרוביהם זחזיזתקרית נאשמי
אך מבקבוק, גיין להוציא קל ״

 דני, שתק ברירה בלית באכילה. ממשיך דני
למטבח. חזר

 לא פעם אף הוא — כך על ידענו ״לא
 ופרסומי הבחירות אלמלא בפוליטיקה. עסק

 ככה, בשלום. עובר היה הכל הזה, העולם
 מעשה־ עבור לטבול יצטרך ,לעשות מה

!״ בצבא אינו עדיין שהוא טוב שלו. הקונדס
״הוא...״ :דני התערב שוב כאן

!״ ״שתוק
״יעריצו ״הבחורות מם׳ מלצ׳ט ברח׳ !

 פיאר פסנתר הדלת. את גלעדי הגב׳ פתחה 10
ספ של מובחרת ספריה חדר־האורחים. את

 את קישטו ויצירות־מופת מקצועית רות
וטעם. תרבות על העיד הריהוט החדר.

 לא ונעים. שקט ילד היה תמיד ״ברוך
 בספורט עסק הוא צרות. גרם לא התפרע,

 לימודיו את גמר אשתקד הפועל. חבר והיה
 לחיל־הים. התגייס המקצועי, ב&ית־הספר

 המעשה כל בפוליטיקה. עסק לא פעם אף
 למחרת לכם... תארו עגמת־נפש. לנו גרם רק

טעות.״ שנפלה חשבו הרבים, ידידינו צילצלו
 ״אל : עצבנית בתנועת־יד האם, הוסיפה

 שהבחורות יגרום רק זה פרסומת. לזה תתנו
!״כגיבורים אותם יעריצו שלהם

חיפה
שחיתות... לא זו א□
הזה בחעולס הכתבות סדרת פתיחת עם

 אלמוניים חושיסטים של חוברת־הסתה *
הזה. העולם נגד

 ראש־ של הבלעדית לרשותו העומדת רות,
).920 ,919 ,917 הזה (הטולם העיר

 בנות חשאיות־למחצה, קרנות קיום )8( 9
 (העולם המועצה פיקוח ללא אלפים׳ מאות

).920 ,919 הזה
 על־ידי "מדמי־שלטים הנחות מתן )9( .

ראש־העיר לקרן הכספים והעברת פרייליך
).917 הזה (העולם

 על- שווא בטענת ל״י אלף הוצאת )10( •
 יד־ימין ביאליק, (״דד,־טוטו״) שמואל ידי

).918 הזה (העולם חושי
 וועד מכספי ל״י 900 בסך מעילות )11( •

(הסו שפיצר שלמה מזכירו על־ידי העובדים
 הוועד רכוש והעברת ),922 ,918 הזה לם

פרייליך. על־ידי פרטיות לידיים
ב הפתוחים הרחצה חופי זיהום )12( 0

 הסגור בחוף להשתמש הקהל ואילוץ חיפה
 ידידי יושבים שם הכרמל, חוף חברת של

).919 הזה (העולם חושי
לגב לא־הוגנים באמצעים שימוש )13( 0
 לסופרים הדירות חלוקת בפרשת כספים יית

).919 הזה (העולם
ל שערכם נפקדים קרקעות שוד )14( •

).923 הזה (העולם ל״י ממיליון מעלה

ל השבוע, כוקרה. לא השחיתות
בדי תוצאות נתקבלו ■מזורזת, חקירה אחר
 הצנועים הביטויים למרות המבקר. של קתו

 משרד־המבקר, את ומתמיד מאז המציינים
 על־ידי הדו״ח טישטוש נסיונות ולמרות
ל־ קטלניות המסקנות היו המשטר, עיתוני

)13 בעמוד (המשך

' בחיפה השלום דכית-משפט ■זכאתם
' י,---׳־■־-־'' להחזירו יותר קשה י

, ת פ נ כ  באביב הציוני הקונגרס לאחר עד בקיומו ימשיך תחילה, שתוכנן כפי ל
 אינה טופס) (כאלפיים הדלה שתפוצתו העתון, ייסגר הקונגרס אחרי רק .1956

לשנה). ל״י מיליון (כרבע העצום גרעונו את המפלגה בעיני מצדיקה

 מפא״י דפום מנהל פישמן, ״שורה״ אלכסנדר תיק •
בנראה. ייסגר בדפוס, במעילות מפלגתו על-ידי שהואשם

 את לטשטש כדי מפא״י, של לביקורת המוסד על־ידי למשטרה הועברה הפרשה
 לשאת ימשיך פישמן שורה אולם יותר. חשובים תיקים עשרות של אי־העברתם

!״ אחרים אתה תגרוף ״נפילתי כי שאיים לאחר השונים, הציבוריים בתפקידיו

סדר מעל תורד הכגיחון במשרד השחיתויות פרשת •
 שתי בציבור. הוזכרה שטרם עיסקה בשל בחירות נשק תשמש לא היום,

 בפרשת הקשורים מאנשיהן, כמה על־ידי קשה נלחצות הגדולות המפלגות
פרטיות, בידיים אלפים מאות שילשל אשר משרד־הבטחון, של לא־הוגן מיכרז

ידועה. ציבורית אישיות של לבנה כשוחד — מזה חלק ן

להאשמות נושא עצמם הבטחון עניני ישמשו זאת, לעומת
 שלא הג׳נטלמני״ ״ההסכם למרות השונות, המפלגות של והאשמות-נגד

אסור״. ומה מותר ״מה על וויכוח של סוער לשבוע ציפה להעלותם.

 כי הקרוב בזמן נראה יהיה חוץ בלפי אם תופתע אל •
ערב. ומדינות ישראל בין ביחסים מהפכני שינוי לחול עומד
תעמו מבצע מתכננות זאת, בשאלה בינלאומי לחץ תחת הנמצאות ערב, מדינות

 שהשתתפו אסיה ממדינות כמה של קריאה )1( : יהיו ששלביו גדול לתי
 הסכמה )2( המתיחות לחיסול חשוב, אסיאתי מנהיג של או באנדונג, בוועידת

 כל ישתתפו בה ישראלית״ ״וועידה לכינוס היוזמה את עליה לקבל לבנון מצד
 לתוכנית ערב מדינות שאר הצטרפות )3(י ותורכיה ישראל כולל המרחב, מדינות

 תנאים לכמה מראש להסכים יחוייבו לוועידה המוזמנים : החלשה הנקודה זאת.
בקנה כעולי׳ם אלה תנאים יוצגו חוץ כלפי וירושלים. הפליטים הגבולות, בעניין

ארץ־ישראל. בשאלת באנדונג החלטות עם אחד

926 הזה העולם


