
תצפית

נשמרים שעה
ממנו. קטעים אף שראו אנשים תריסר כולה בארץ ואין כמום, בס.ד אלה הישגים

ישראל שד הציבוריים החיים כמרכז יעמוד קסטנר משפט •
 וחוג הסוכנות הממשלה, של סוויות, וועדות שלוש תשט״ז. כשנת נם

 רחבי בכל בקדחתנות אוספות ל״י, מליון רבע של מתקציב יחד הנהנות קסטנר,
 שעברי בשבוע יצא דומה למטרה שרת־קסטנר. לק. לסייע העלול חומר העולם
 אישים אם תופתע אל תמיר. שמואל קסטנר מאשים לחוץ־לארץ נרחב לסיוד

.למאבק יתגייסו עולמי, שם בעלי סופרים ביניהם חשובים, בינלאומיים

מרוכזת מערכה היהודי העולם רחכי בכל מתנהלת עתה ככר
 מגיני־קסטנר, של ה״אוביקטיביות״ את נט על המעלים מפא״י, שופרי מטעם

האפשריים. האמצעים בכל מתנגדי־קסטנר את משמיצים

 קואליציה להקים נכונותו על המפוצצות השמועות אף עד •
ילך שכן־גוריון רכ סיכוי אין כמעוט,. מפא״י תהיה כה רחבה,
 המרכזיות השלטון עמז־ות את מידיה למסור חשק כל למפא״י אין זו. כדרך
הבאות. בבחירות יותר עוד לרדת מפא״י עלולה שבלעדיהן בארץ,

 זאת שתהיה וודאי כמעט מכדטדה, כקרוכ תקום בכלל אם
הדתיים הפלגים שני וערכייה, מפא״י שד מינימלית .קואליציה

. ם י י י כ י ס ר ג ו ר פ ה  ולערבייה למפא״י יהיו זו קואליציה של הקולות 67 מתון ו
החשובים. התיקים בכל השליטה את לה שיבטיח דבר ,45

 בתוספת להנ״ל המפ!רסמת הרחבה הקואליציה את מקימה מפא״י הייתה לו
 מחצי פחות היינו קולות, 99 מתוך 45 רק לה היו והצ״ב) אחדות־העבודה נזפ״ם,
 כגון מסויימים, חשובים שבענינים מצב נוצר היה זה במקרה ■הממשלתי הכוח

והשחיתות,  פרשת־קסטנר מנגכן־החושן,
ממשלתיות. בהצבעות

מפא״י נגד והשמאל הימין יתאחדו

הרככת אחרי הממשלה בהרכב יחול לא יסודי שינוי שום •
 תל־אביב עירית לראש שתהפוך מאירסון, גולדה המינימלית. הקואליציה

 שולחו ליד ומהמק את תפנה דתי) לידי בירושלים העיריה ראשות מסירת (׳תמורת
 על-ידי ייתפס בהסתדרות שמקומו המפא״י, ולההע האיש נמיר, למרדכי הממשלה

 שיימסר החינוך תיק כנראה נוסף, אחד בתיק לפחות יזכו הדתיים גוברין. עקיבא
 התיקינן 12 במקום תיקים, סו עם זה במקרה תישאר מפא״י בורג. יוסף למורה

כעת. לה שיש תיק) בלי (ושר

כמסגרת ימית קאריירה על חשוב בריא, צעיר אתה אם •
 במרחב הימי הכוחות מאזן הישראלי. חיל-הים

ישראל. לטובת

כעתיד יסתוככו אמריקאיים שחיילים סיכוי כד אין •
 חתימת בנגב. יוקמו אמריקאיים בסיסים וכי ישראל, בחוצות הקרוב

 הפרק מן למעשה ירדה שרת, משה של העליונה מטרתו אמריקה, עם ברית־צבאית
 את להרגיז אמריקה של ואיירצונה בישראל הבחירות תוצאות בגלל רק לא

 עד לצמצם עתה משתדלות ברית־המועצות וגם אמריקה שגם מפני אלא הערבים,
שכרית-המועצות כעוד בארצות־העולם. ח,תיהם1כ פיזור את למינימום

רחכי ככד הסובייטי הצבא כפיסי את זה אחר כזה מחסלת
ה פ ו ר י , א ת י ח ר ז מ  ההדרגתי חיסולם שאלת הפרק על בפנטגון גם עומדת ה

מכרעת. חשיבות להם שאין רבים בסיסים של

הכאה בשנה ידכשו וברית-המועצות ישראל כין היחסים •
ה ר ו ה צ כ ר ר ה ת ו . י ת י ל מ ר ו  בכיוון ממון מאמץ ישראל תעשה לא אפילו נ

העולם רחבי בכל חדש פוליטי סגנון והנהגת הבינלאומי הקרח הפשרת הרי זה,
 כין רחב יותר הרכה מגע יווצר זו. בפינה המזג על גם בהכרח ישפיעו

יגרום לא הדבר יהודים. ביניהם סובייטיים, ואזרחים ישראלים
 יהודי שרוב מאחר הציוניים, המוסדות שדורשים כפי מרוסיה, ניברת לעלייה־

 דווקא חשובה עמדה תופסים הסובייטיים, בחיים מזמן השתלבו ברית־המועצות
 תגדל הזמן שבמרוצת להניח יש זאת לעומת בחברה. יותר הגבוהות בשכבות
סוציאליים. ומקרים זקנים של עלייתם

במדינה
העם

ס ר ג קונ ד ה ק רו
 מייסדי קבעו התרוממות־הרוח של ברגע
 מדינה זאת תהיה כי הנייר) גבי (על ישראל
 מושג עצמות על בשר להלביש כדי יהודית.

 אוטומאטית זכאי יהודי כל כי 'קבעו זה,
 רק הם לאזרחה. ולהיות לישראל להיכנס

 המאמין אדם :יהודי זה מה לפרש שכחו
 וייס, מס בגזע שמוצאו אדם מסויימח, בדת

 השמיני ביום שעבר, זכר) (ממין אדם או
מסויים. טכס לחייו,

 התעניינותם בהתמדה פחתה המול, לרוע
 של ובתרבות במסורת ישראל בני של

ה של האזרחים־האוטומטיים־בכוח אחיהם,
 הברית קונגרס השבוע כשהתכנס מדינה.

 להפיץ שמטרתו ארגון העולמית, העברית
 ברחבי העברים ושפת היהודים תרבות את

 לכך. לבו את איש כמעט שם לא הפזורה,
 קיננו אלה כמובן: עצמם, למשתתפים פרט
 ברובו רקד הקונגרס זו. אדישות על מרה

זו. מנגינת־אבל לצלילי
 ועגול־ הקרח המחנך בן־יהודה, ברוך קרא

 הישראלי בבית־הספר להחליף ״יש :האף
 ידיעת־ במקצוע ידיעת־הארץ המקצוע את

״העם של מוחו לתוך לסנן :כוונתו !
 עוד גדושה מנה הסרבני הישראלי התלמיד

בן־ ובוקי פייארברג מרדכי־זאב של יותר

 החליטו ומנצחיהן המקהלות שחברי לאחר
 באיטיות זאת עשו הבמה, על דווקא לשבת

 התוכנית. החלה האורות, הועמו מפתיעה,
החוז הודעותיו את ששמעו הרדיו, מאזיני

זמן ״בעוד :'הקריין של ונשנות ת ר,
 ממנו התרבות, היכל אל נעבירכם קצר

הש השנייה,״ הזמריה תוכנית את נשדר
 נשמעים משהחלו אנחת־רווחה הם גם מיעו

 הערב קרייני שלושת של קולותיהם ברמה
 שנגע מי כל הפיגומים. במרומי שניצבו
 בפאחוס־ מייד הבחין *, בפרחי־אש אי־פעם

 — הקוראים גורי. חיים של הידוע לעת־מצוא
 — לביוש וזלמן ידין יוסף מרון, חנה

 טיפה להחדיר בנסותם כאומללים נשמעו
 שנאמרה אחרי זה. מופרז לפאתוס אמת של

 גלגולים בעשרות הבאים״ ״ברוכים המלה
 ובין באור, הבמה הוצפה שונים, וגינונים

 שירי גם שוזרו הפיגומי הפאתוס •קטעי
המקהלות,

 שנים שלוש לפני קודמות. הרשעות
 בקול הראשונה הזמריה פיה את פצתה

 וסיימה מהרה עד נצרדה גדולה, תרועה
ה האקורד בהישמע חלושה. ענות בקול

 הכל פסקו זכרון־יעקב, יקבי במורד אחרון
רצי חששות נתעוררו כשלון. :פה־אחד

 החששות להתקיים. יוסף לא שהמפעל ניים
 הקודמים המארגנים כי משנתברר נמוגו,
 המסך את העלו אויר, ריאותיהם מילאו

השניה. המערכה על

ומקהלת קפלן מנצח
— שורה גופותינו, מזמרות הנה

 בבני האחרון על סופית להשניאם יוגלי,
ישראל.

 בציפורי היפה גם אולם הציפור. מעוף
 העליונות בספירות לרחף יכולה אינה הנפש
המציאות. קרקע על פעם, מדי לרדת, מבלי

 כאשר העברית הברית של התיאוריה תהיה
המ ביטוי אלא אינה שוב למעשה תהיה,
ישראל מדינת : החדשה הישראלית ציאות
 מסים המטילה לאימפריה מכבר זה הפכה

 בעולם, הפזורות היהודיות שבותיה מ על
 ממלאה זו במציאות חשבונן. על מתקיימת

אימ מכשיר של תפקיד העברית הברית
 המרות את להטיל מטרתו אשר פריאלי,
מושבות־הכתר. על ארץ־העם של הרוחנית

מפעלים

מו מבעוד בהכנות החלו כלימודי־כשלון,
 ארצות־ אירופה, לארצות שליחים שלחו עד,

באמ הופעלו אחרים קשרים וקנדה. הברית
יש של הדירלומאטיות הנציגויות צעות
המ מכל למקהלות ד,ומנות נשלחו ראל.
 ישראל, עם מדיניים ים קשו המקיימות דינות
העמ והדימוקראטיות ברית־ד,מועצות מלבד
 לדעת להכניס, עלולים היו אשר מיות,

 האידילית להארמוניה דיסונאנס המארגנים,
הישראלית. הפסטוראלה של

 נענו ארצות מתשע מקהלות אחת־עשרה
 את שמימנו לאחר לישראל הגיעו להזמנה,

 מימון ת לרב! שונות, בדרכים הוצאותיהן
הצ אלה מקהלות־חוץ לאחת־עשרה עצמי.
 ישראליות מקהלות ואחת חמישים טרפו

אזורים. לשלושה שחולקו
ת ר ע מי הגיעה הז

ואר שלושים בנות וועדות־פעולה שש
 יושבי- שני כבוד, יושב־ראש חברים, בעה

 בבוד, גזבר סגני־יושבי־ראש, שני ראש,
 נשיאות חברי וחמישה חמישים כללי, מנהל
 ועוד אלה כל — והמועצה ההנהלה כבוד,

 לשמש כדי בהם היה אחת חיננית מזכירה
 של החגיגית להופעתה ביותר המוני קהל

 הקהל שאר ידע לו בתל־אביב. ד,זמריה
 אלה והיו ייתכן ערב, אותו לו מצפה מה

 אלה כל אולם יחידי. כקהל באמת נותרים
 להוציא שנועדו הגורמים תם א־ ורק אך היו

זו. הופעה לפועל
 אדיר מנגנון והמנגינה. הצלילים

 בעולם אחר מקום בכל היה יכול זה מעין
בינ פסטיבאל אולימפיאדה, בהצלחה לבצע

 אך אחת. ובעונה בעת וועידת־פסגה לאומי
 לדאוג, האחראים צבא בידי עלה לא בישראל
 ייפתח לא הפתיחה שערב לכך, לפחות,
 ישבו היציע, על דקה. חמישים באיחור

 וכמה הכנסת יושב־ראש ראש־הממשלה,
 ראשים ושאר ראש־העיריה חבריה, מבין

פי בין אל שנקבצו מחוץ־לארץ, ואורחים
 מדי הוחרדו הנבנה, היכל־התרבות גומי
 של המזרזות מחיאות־ד,כפיים על־ידי פעם

הממ הצופים מאות וחמש אלפים שלושת
 שמרוב היה נראה סבלנות. בחוסר תינים

ה שמרוב ההכנות, הושלמו לא האחראים
המנגינה. נשמעה לא שוב הארגוניים צלילים

 המקהלות משעלו מקילות. מסיכות
 ניכר השניה, ד,זמריה במת על זו אחר בזו

הקו ההתקהלויות בין תר,־מי הבדל מייד
 האורחות, המקהלות לבין הישראליות לניות

 האנגלים, היוגוסלאבים, במיוחד בלטו בהן
 היו הישראליות מבין והאיטלקים. הצרפתים

והמק מבולגריה) (שעלתה צדיקוב מקהלת
 והקי־ הקבוצות איחוד של המקובצת הלה

מקהלה. לשם הראויות היחידות צים, ב
 מהנסיון. ללמוד המארגנים הזדרזו הפעם

 הוכנסו הפתיחה שלאחר ההיפעות בשתי
משורר של הפאתוס :קיצוניים שינויים

 צומצם המקהלות מספר נגנז, הפלמ״ח
גוונה. התוכנית ביותר, לטובות
 בהשוואה גדול הישג ספק ללא זה, היה

ארגו ביתרונות גם שהתבטא לפרימיירה,
שי נראו כולו המפעל לגבי אולם ניים.

 שהביא מקילות מסיבות כאותן אלה רים ם
 אביו ברצח שנאשם נער של פרקליטו

יתום!״ הוא הרי עליו, ״רחמו : טען ואמו,

קסטנר פרשת
יכריע הנאצי

 עיניים בעל בלונדי, גבוה, היה ״הוא
באלוהים...״ יפה היה הוא כחולות.

 מוטלות (הנה חיים של שיריו ספר *
גורי. גופותיני)
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