
רוזו) ולזכויות (כיתצפית פו במדינה•
 מיד הצסויות ותהתפתחוי כמה דגלות אפשר עכשיו כבר .

:שלאחריהן ובחדשים לאחר־־הבחירות

שכונתה ייעול, תוכנית ההסתדרות. כמפעלי יגאה גד-פיטורין
 הוצאתה אך זנזךנזח, זח מוכנה הבלתי־פרודוקסיבייס, םהעובדי כל את לפטר

אנטי־נזפא״יית. להתמרמרות לגרוס לא כדי ביולי, 26ה־ לאחר עד נדחתה לפועל

 הגוש ומדינות כרית־המועצות יהודי להעלאת הדרישה
הפוליטיים. הנאומים מפרק תרד המזרחי

 שהוזמנה ,1955 קאדילק חדישה, מכונית יקבל שרת משה
לעת-עתה. עוכב משלוחה ואשר כארצות-הברית

לחם, ר כתור ראשונים יעלו. חיוניים מיצרכים מחירי
____ עתונים. תחבורה, חלב, קרח,

 תיכפה'על-ידי המנופחת רמת־המחיה של ניכרת הורדה
המטכע-הזר עודפי שקיעת של מסימנים המודאג האוצר,
 האחרונה וחצי בשנה היחסית הרווחה לאחר היצוא. של יחסית וירידה

 וצו הא ■יורד אינו היבוא בעוד התמוטטות, סימני בחלקו, המלאכותי היצוא, מראה
 של צריכתן לצימצום תכניות מכין הממבע־הזר, במצב נוספת להרעה שחוש

 נוסף משקל במפא״י תהווינה הצ״כ, לגישת המנוגדות אלו פעולות טחורות־חוץ.
העבודה. אחדות עם בקואליציה למצדדים

 הציבור את בקרוב ולהפתיע לשוב עלולה תורכיה •
 המצדדת פרו-ישראלית, הודעה פירסום על-ידי הישראלי,
המתנגדת מצדים, של עקשנותה במרחב. ישראל של המלא בשילובה

 שערכו לצעד, ושיגרמ הן סוריה עם היחסים הרעת וכן תורכיה־עיראק, לברית
בלבד. תעמולתי

העם
אי אלמוני

 ב׳, לאלמוני א׳ אלמוני קרא חדשיים לפני
 שבועון של המערכת את לפוצץ עליו הטיל

 כמה זה כלוא שהיה הטרור, שד מסויים.
 שריריו. את ומתח השתחרר בבקבוק, שנים
 רבת־ מקהלה יחד צירף מעטים שבועות תוך

 המלאה הרשימה נפץ. קולות של רושם
: שבוע לפני עד

הת לא הזה. העולם במערכת פצצה •
פוצצה.

קל. פצוע הזה. העולם בדפוס פצצה •
נפ שני ירושלמית. בשכונה פצצה •

געים.

 יחסים קשירת על ישראלית לפנייה העממית סין תשובת *
ארצה. ספורים ימים תוך תגיע המדינות שתי בין דיפלומטיים

• ושלושת החיילים ארבעת .
 ישוחררו לא גונן קיבוץ חברי

והלבנו הסורים ידי על בקרוב
הגנרל של שידוליו למרות נים,

ס, נ ר מ שתי לדמשק. כך לשם שנסע ב
 לבירור עד לחכות החליטו אלה דינות
 ישראל בין המתנהלות השיחות מצב

ש לפני הגבולות, הסדר בדבר ומצרים
כלשהו. בצעד ינקטו
ה לחובבי מחכה אכזבה •

 האנגלי המאמן כי שקיוו ספורט
 את ישפר גיבנס ג׳ק לכדורגל

הינו גיבנס בארץ. זה ספורט מצב
 מעמד ואילו מקצועיות קבוצות מאמן

 חובבים, של מעמד הוא ישראל שחקני
 באימונים גבוהה רמה שמירת על המקשה

ה מתחזקת רבים בחוגים ובמשחקים.
מק כדורגל צותקבו טיפוח רק כי דעה

ל נבחרת לישראל לתת עלולה צועיות

 ללא בית־לחם. בבית־חרושת פצצה .
נפגעים.

 אמנית של הופעתה במקום פצצה .
קל. פצועים שני אידישאית.

 דה־סוטו. ביאליק של ביתו ליד פצצה .
נפגעים. ללא

:נוספות חוליות שתי נוספו השבוע
רוקח. ישראל של נאומו במקום פצצה .
 עירית ראש של נאומו במקום פצצה .

תל־אביב.
 פשוט אזרח שום הקוסם. שוליות

 לכל אחראי מי בבירור לדעת היה יכול לא
 מי ספק להיות היה יכול לא אולם מעשה.
וה־ העסקנים :מוסרית מבחינה אחראי

 הפצצות מניחי את בגלוי שעודדו עתונאים
 נגד חוצץ שיצאו הכנסת חברי הראשונות,

מני־ נגד לצאת במקום הפצצות קרבנות

 אחר. לאפיק הויכוח את להסיח בכוחן
 זה ״מה : ועתונאים עסקנים נאנחו לשוא
 בעקשנות קבעה, העם נפש ?״ לענין שייך

!״ שייך ״זה : תת־הכרתית
 עמוק. עממי הגיון ביטאה זו עקשנות

 היתר, לא פושע, של הקודמים פשעיו כמו
 כשלעצמה. חשובה שרת־קסטנר השותפות

 שההמונים מפני חשובה הייתה היא אולם
 של ענין זד, שאין לבם בעומק הרגישו

 קו באותו ממשיכים אנשים שאותם עבר,
 עברית, מדינית עצמאית חוסר כיום. גם

ה בימי אלפים מאות של בחייהם שעלה
 מדיניות־ של התווך עמוד עודנו נאצים,
 שהיא מדיניות־חוץ — הישראלית החוץ

למדיניות. מחוץ הכל
ב המוזרה התופעה הדומם. הרמקול

 היתר, לא הבחירות, מועד לפני שבוע יותר,
 — קסטנר פרשת של המתמדת חשיבותה

 אחרת, פרשה כל של חשיבותה חוסר אלא
 אדישותם *. חושי אבא פרשת את להוציא

המפ כל מבחירי את הוציאה ההמונים של
התעמולתיים. מכליהם לגות

 הסיבה. את להבין רצו לא המבהירים
 רמקול גם :לעין גלויה היחד, היא אולם

 שאין לאדם מועיל אינו ל״י מיליון שמחירו
להגיד. מה לו

בטחון
:הסיוט גבול

 אל כשגבו הלוחם אויבים, מוקף אדם
 בעיני ישראל מדינת נראית כך — הקיר

 תמוגר, זוהי אולם וידידיה. אזרחיה רוב
של גבה על מגן אינו קיר שום כוזבת.

לשמח. הראויה אומיוז

 ייכחד אם להתפטר הבטיח אשר קלמר, משה הכנסת חבר .
שורת פרסומי את להזים כדי יתפטר, לא השלישית, לכנסת

. ם י ב ד נ ת מ  הבונה משכנות חברת מנהל המזרחי, הפועל חבר הוא קלמר ה
 בכמה חייב נמצא במפלגתו, פנימי לדין הועמד הוא המזרחי. הפועל שיכוני את

 השלישית. בכנסת הריאלי מקומו כולל י,ציבור ת<קיד מכל לפרוש חוייב האשמות,
 אישור ישמש ביצועו כי טוענים במפלגתו שחוגים מאחר יבוצע, לא פסק־הדין
המזרחי. ,פועלבד כיסאות־הכנסת מכירת אודות הכבדות לשמועות

 בטהראן, הסוכנות של העליה מחלקת מנהל דטנר, יהודה .
 הושתק עניינו ואשד דולרים ברבבות במעילות שהואשם

הבחירות לאחר עד ארצה שובו ידחה בינמפלגתי, בהסכם
 ארצה חזרו דטנר של וילדיו אשתו כי אם החדשה. הקואליציה והרכבת

 יחזור לא המזרחי, הפועל על־ידי ,להם שנמסרה מפוארת בדירה וגרים זה־כבר
מפלגתו. נגד הפרשה ניצול מחשש בלונדון, עסקים בענייני השוהה דטנר,

אחדות על חריפים דו״חות לפרסם עומד המדינה מבקר ,
 למשק יותר רבה לב תשומת המבקר משרד יקדיש כן, כמו מהעיריות.

 בדו״חות תועלינה העיריות סביב פעם מדי הפורצות השערוריות המוניציפלי.
 לעובדי מיוחדים משמעתיים בתי־דין הקמת השאר, בין יציע, אשר המבקר

 המבקר ידרוש כן המנגנון. נציבות של לבית־הדין בדומה המקומיות, הרשויות
ראשי־העיריות. של סמכויותיהם לגבי יותר ברורים כללים

 המוכנים והבגדים הבדים סוחרי בין מאבק יתפתח בקרוב .
פתחו אשתקד העונה. סוף מכירות התחלת מועד קביעת סביב

 על־ידי קשות הותקפו המקובל, התאריך לפני מוזלה במכירה מסחר בתי כמה
 מכירות את הסוחרים השנה יקדימו בחזיתם, קרע למנוע במגמה למעמד. חבריהם

במועדה. שלא בהנחה הצרכן את יזכו ,לפחות בשבועיים העונה סוף

של מוגדלת במות ירכשו המזרחי והגוש ברית-המועצות *
 פרי פחות המערבית אירופה ארצות יקנו לעומתן, השנה. ישראלי פרי

 עליה : האנגלי בשוק הסיכויים אמריקאיתיספרדית. מהתחרות כתוצאה ישראלי,
נוספת.

״יפו״ הים חיל משחתת
לגבר תגר קריאת הכחול, במרחב

 הטרור כי שחשבו חכמים אותם כל חיהן,
 הוא עוד כל — ומועיל טוב מכשיר הוא

*. יריב נגד מופנה
 המטאטא על הטיל באגדה הקוסם שוליית

 הבין לא המטאטא אולם מים. לו להוביל
 שולחו, צרכי את שסיפק אחרי גם חכמות.
 ניפץ המיואש הנער דליים. להביא הוסיף

 להוביל המשיך רסיס כל אך לרסיסים, אותו
השולייה. את להטביע איים מים,

 השבוע להרהר יכלו א׳ אלמוני של ידידיו
זה. סיפור של ר,השכל במוסר

בחירות
קדומי□ פשעים

 להזכיר לקטיגור אסור ישראל חוקי לפי
 ה־ פשעיו את פלילי משפט בירור בשעת
 שהשופט אחרי אולם הנאשם•*. של ם קודמ
להז הקטיגור יכול אשם, הנאשם את מצא
ה את לשכנע כדי בעבר, חטאיו את כיר

בעונש. להחמיר שופט
 לשמש קסטנר פרשת הוסיפה השבוע

ה כל תועמלני של העיקרי נושאיו־,ויכוח
 סלילת לא פולחן־בן־גוריון, לא מפלגות.

 פתיחת לא ירושלים, באזור חשוב כביש
 ר,משחתות שתי רכישת ולא לנגב המים קו

היה לא אלה כל להלן), (ראה לחיל־הים

הפצ מניחי את שעודד העתונים אחד *
 הוציא הדור, הזה, העולם במשרדי צות

 האלה הפצצות שתי את בפירוש השבוע
 - לגנותן. שיש הפצצות מרשימת

 קודמים פשעים שהזכרת חשש מתוך **
 בצדק, שלא השופט, את לשכנע יכולה

 הוא ו1 הפשע את גסי ביצע הנאשם כי
עתה. נאשם

 אל המשתרע והרוגע הכחול הים המדינה.
 הוא ,להיפך מגן. קיר אינו לאופק מעבר
ישראל. מדינת של ביותר המסוכן הגבול
רובה, של קנר, כל נפט, של טיפה כל

יש של לידו המגיע טרקטור של גלגל כל
ר חייב ראלי, בו ע הקילו מאות דרך את ל

 מלחמה, בימי הכחולים. הגלים פני על מטרים
 משך מכריע. שדד,־קרב זה ימי נתיב יהיה
שהט סיוט זה היה האחרונות השנים שבע
 בבעיות העוסקים כל של מנוחתם את ריד

הימי. הבטחון
קר בים יותר. ארוך יותר׳ גדול

 הגדולה היחידה ביותר. הגדולה היחידה בעת
 יותר, הגדולים התותחים את נושאת יותר
 כזאת יחידה ייתר. הארוך הטווח בעלי

 עוד הקטנה יריבתה את להשמיד יכולה
הראשון. הפגז את לירות תוכל שזו לפני

 לנער בים ישראל דמתה שבוע לפני עד
 המחזיק חייל נגד ברוגטקה ללחום היוצא

 והקורבטות, הפריגאטות היו בידיה ברובה.
 המלחמתי הצי של ביותר הקטנות היחידות

 שתי בעלת מצריים, עמדה מולד, באוקינוס.
שלישית). כמשחתת (שערכו וסלופ משחתות

 לרכוש חיוני" צורך נתעורר מכבר זה
ביותר. קשה מיבצע זה היה אולם משחתות,

 מיתקני אנשי עם יחד שלה, הצוות
וב רגלים. גדודי לכמה בגדלן שוד, החוף
 את להרגיז רצתה לא מדינה שום : עיקר

 בכיס, משחתת להחזיק אי־אפשר כי הערבים.
בחשאי. להעבירה
הממ הודיעה השבוע יריקה. טווח

 הזמנים ללוח יפה שהתאימה בצורה שלה,
לחלוטין שינתה כי הבחירות, תעמולת של

 התיצב קסטנר, ליימין כמו לימינו, שגם *
חיפאי. בנאום בגלוי שרת משה השבוע

927 הזה העולם


