
במדינה•■ודוס ויוגמז■ *#ותצפיוג
והד ע מבקריהמדינה טעים. רוחני מזון צפוי שערוריות לחובבי .

 חרסית־וחול, נמו ת,השתו הממשלתיות החברות פעולות על דו״ח בקרוב לפרסם
 הנוכתשים מפעלי שקם, דלק, חברת חברוז־החשמל, וחבימיקליים, הדשנים מפעל
רב. הד יעורר המדינה, מבקר של מינויו מאז זה מסוג ראשו! דו״ח ועור.

הבקיעים לגמר. מתקרב הקואליציה שותפי בין ירח-הדבש •
 ומפא״י הדתיים שונים. לכיוונים להתרחב עלולים השבוע, התגלו הראשונים
 למינוי בקשר יריבו ומפ״ם מפא״י שר־החינוך, סגן של למינוניו מסביב יסתכסכו

 אחדות־ עם הראשון המאבק ואילו החקלאות, במשרד מפ״ם משורות מנהל סגן
האחדותי. בר־יהודה ישראל ,שד־הפנים של לסמכויותיו בקשר ייפתח העבודה

מבניי כמה ממנו יורחקו עת הפגים משרד על יעבור קשה זעזוע •
 כתוצאה המשרד. עובדי בין רוב המהווים שפירא, המש של הדתיים חסותו

 ירושלים, מחוז על הממונה המשרד את יעזבו אחדות־העבודה שר של מכניסתו
 מנהל ; היהודית הסוכנות של (הדתית) למחלקת־העליה שיעבור שרייבאום, יעקב
 האגף ומנהל ; הדתות למשרד שיעבור שוחטמן, מאיר תושבים למירשם האגף

כעורך־דין. פרסית לפרקטיקה שיעבור רוטנברג, שכנא שלום עצמי לשלטון

טיטו המרשל את מלמשוך התייאשה לא ישראל ממשלת .
 ומורים ברומא ישראל שגריר ששון, אליהו חב.במר ׳מתווך של לתפקיד

 השמועות התאמתו לא עתה עד המרשל עם לשיחות אויצ באנקרה, חברו פישר,
החולה. למיטה להיכנס מוכן המרשל כי

וספרד ישראל בין דיפלומטיים יחסים לקשירת הסיבויים •
ת י א ו ק נ ר פ . ה ו ט ע מ ת  באחת זה בכיוון שהתנהלו המוקדמות השיחות ה

העובי. המחנה עם להשתלב רוצת שספרד מאחר נכשלו, אירופה מבירות

השיחות בעת יתמעטו. המזרחית וגרמגיה ישראל כין היחסים •
 נובמבר, חודש בראשית בקאהיר שהתנהלו ומצריים, פאנגלדב ממשלת נציגי בין

 הערבי לחרם יצטרפו העממיות הדמוקרטיות ושאר גרמניה מזרח כי המצרים דרשו
 את להגביל זאת בכל החליטו זו, לדרישה נכננגו לא שהגרמנים אף ישראל, על

לישראל. הנשלח הציוד כמות
 לשיאם יגיעו העממיות, והדמוקרטיות ערב ארצות בין היחסים ׳תהדקו כלל בדרך

 צ-בוסלובקית ברית־המועצות, של משרדייסחר־הזזוץ ציגינ של ועידה כינוס עם
 על־ידי בוינה שנוהל במשא־ומת! נקבע הדבר הבא. בפברואר בקאהיר ופולין

המצרית. תנשק משלחת

ככרית־המועצות. בקרוב יבקרו לא ישראליים רבנים .
 בברית■ הרבנות משרדי־הב 21 אצל לבקר שעמדה אמריקאיים, רבנים של משלחת

 של דומה ביקור לעודד חודש, לפני היתרייציאה לקבל צריכה היתר■ המועצות
 לזמן נדחה הדבר אולם מישראל, רבנים

 חטובי" הממשלה ל־ידיע בלתי־מוגבל
מצריים. עם העיסקה מן כתוצאת טית

נכ מקום תתפוס ישראל •
 לנשי- הבחירות במערכת בד

 בקרוב. שתתחיל כאמריקה, אות
 צמצום על הממליצה דאלס, תכנית נגד

הפלי מן חלק והחזרת ישראל גבולות
 תכי הדמוקרטית המפלגת תפרסם טים,

 ניו־יורק מושל בידי שחוברת נית־נגדית,
לישר יותר נוחה תהיה הארימן, אברל

אל.
 סוקולוסקי, הנודע האמריקאי הפרשן

 ישראל ענין כי ניבי למק־קארתי, הקרוב
 במדי־ מכריע באופן הבחירות על ישפיע

וקא־ אילינוי פנסילבניה, ניו־יורק, 'נות

העם
ר מעוז צו

 שבת בליל ישועתי...* צור ״מעוז
ל חנוכה של ראשון נר יבער כאשר זה,

 ישראל לבני תהיה זו, ישנה מנגינה צלילי
 הפוליטי הלקח את לזכור מצויינת הזדמנות

 חותכת בצורה הדומה תקופה של הנשכח
ישראל. של הנוכחי למאבק

 של באוריינטציה הסתפקו לא החשמונאים
 לא גם הם העולם. בורא הישועה, צור מעוז

 למלחמתם כשיצאו טובים. לוחמים רק היו
 מחוננים, במדינאים בעיקר הצטיינו הארוכה,

להש לא הקלפים, בכל להשתמש שהחליטו
מהם. לאחד אף תעבד

 סילאוקום בית בין הניגודים את ניצלו הם
 שלחו במצריים, תלמי ממלכת לבין בצפון
במר העולה הרומאי לכוח גם ארוכה זרוע

 את מזכירים אינם המכבים ספרי חקים.
 היו החשמונאים אולם ״אי־הזדהות״, המושג

 לשמור הצלתם סוד זד, היד, בישראל. ממציאיו
הלוחמים. בדם שננטע הפרי על

 היא באויר. ,מרחפת אינה עם של מדיניות
 שאינו הארץ, של הגיאוגרפי בנוף מעורה
 לזכור ייטיבו ישראל אזרחי לעולם. משתנה

הנרות של המלבב במראה בהסתכלם זאת
הדולקים.

האו״ם
ת כגו ה ש ב טו

 ומשופם נמון־־קומה יהודי תפס כאשר
 המקום את הראשונה בפעם שרת משה בשם

 המאוחדות, האומות בעצרת לישראל המיועד
 הרגע שמחת על שהעיב אחד פרט רק היה

 סדר לסי יושבים העצרת חברי :ההיסטורי
 עיראק בין ישבה ישראל הלטיני. האלף־בית

בנפש. אויבים שני ולבנון,
יש- של מצבה ישתנה הקרובים בשבועות

 היהו־ הבוחריס מהווים בהן ליפורניה,
גדול. אחוז דיים
 ע- תוציא שמפא״י ייתכן •
 עם שיתחרה באידיש, יומו תדן

 האנטי־מפא״יי, נייעם לעצטע היומי העתון
אח לאקטואלי הפן הדבר מאד• שהצליח

הדור. מפא״י, צהרון סגירת רי

לתע צפוי חריף משכר .
ה אחד זה, ענף היהלומים. שיית
 נתון זר, מטבע להכנסת החשובים מקורות

 ה־ הבינלאומיים סוחרי־היהלומים בלחץ
ל רי־הגלםחמ הספקת את מצמצמים

בסב־ מאיימים-שהפועלים שעה ישראל,

תנועות הכרות
יציאה :הסכנה

השכר. בענייני חריף סון

פר הון שיתוף על החלטה •
ההס של התעשיה כמפעלי טי

 המפא׳׳יי הרוב על־ידי תתקבל תדרות,
 יעורר מקיף, מדיני נאום בועידה שישא בן־גוריון, הקרובה. ההסתודדות בועידת

פוליטיות, בשאלות קשה וויכוח

הממשלה, וכין לשפות-העכודה כין יפרוץ חריף מאבק •
 הלשכות מרכז האחרונים. בשבועות המובטלים במספר הגדולה העליה אחרי
הקרובים. יםבחדש ותגבר תלך האבטלה גי טוען

המעברות. לחיסול רצינית פעולה תיעשה לא השנה גם •
 לבחירות לחכות יצטרכו באוהליהם, לשבת ימשיכו המעברות תושבי אלף 50

הבאות.

אביב כתל נוער
טובה לתרבות

 ערביות חברות שתי לרעה■ באו״ם ראל
 לאו״ם ייכנסו — ולוב ירדן — חדשות

 13 קומוניסטיות, 5( המדינות עם יחד
 הגושים. בין הוסכם צירופן שעל מערביות)

ית האנטי־ישראלי האסיאתי הגוש לקולות
 קמבודיה, נפאל, של קולותיהם גם ווספו
ספרד. גם וייתכן לאוס,

שכנו :אחד מתוק לפחות יצא מעז אולם
ל יוכל, אבן אבא יתחלפו. ישראל של ׳תיו

(איר מימין שכנו עם חיוכים להחליף הבא׳
 להיתקל מבלי (איטליה), משמאל ושכנו לנד)

עוין. ערבי של הנחושה במצח

ער1נ
ב אוי מי ה הפני
 בחודשים שפורסמו החללים רשימות
 שמו הגבול, על קרב כל אחרי האחרונים,

 של ניכר אחוז : בולם פרט על אכזרי דגש
 המשקים בני היו בחייהם ששילמו הלוחמים

 תנועות- העובדת. ההתישבות של וההכשרות
 החלוצי, המחנה של לשכות־הגיוס שהן הנוער
 תפקידים עצמם על לקבל רשמית נדרשו

 לצורך המדינה. של מצב־התירום נוכח נוספים
 : אחד מכשול על להתגבר עליהם היה זה

המדינה. יחס
המיקרו ליד נוער, מדריך השבוע התלונן

 קהל לפני התל־אביבי, העם בית של פון
החלו תנועות־הנוער חברי של (ורועש) גדול
 קודם מובל בארץ המסייר אורח ״כל : ציות

 הערך על לו נואמים ההתיישבות. למשקי כל
 כשהאורח אבל החלוצית. התנועה של הגדול

ו הנואמים כל משתתקים לחוץ־לארץ חוזר
 כמו החלוצית התנועה את לדכא ממשיכים

״קודם !
 ה־ האסיפה וקולנוע. קפה קאדיירה

 נגד למסע־מלחמה הקדמה היתד. תל־אביבית
 חינוך את המסכנים הרעה, ממקורות אחד
 כי התיכוני. בית־הספר : בארץ הצעיר הדור
 אוייב !בתנועת־הנוער רואים המנהלים רוב

מ גבוהות חומות נגדו להקים שיש בנפש,
התלמי יציאת את למנוע לבית־הספר, סביב

טובה. לתרבות דים
ב בתל־אביב החלוציות תנועות־הנוער כל

ה של אחוז 15כ־ רק לגייס הצליחו יחד
 וחסר־הצלחד, נואש קרב מנהלות תלמידים,

ו קפה קאריירה, של המשולש הפיתוי נגד
 הרשמי החרם גם לכך נוסף כאשר קולנוע,

חסר־תקווה. הקרב נראה בתי־הספר, רוב של
 שהיתר. התנועות, מדריכי של בהתיעצות

סוכ המלחמה, לפני קרבית מועצה מעין
 חופשית כניסה רשות מתן :הדרישות מו

 בבית־הספר תעמולה לנהל התנועות לשליחי
 לשיחות הבלתי־מאורגנים התלמידים כינוס

 המדריכים, עם בשיתוף המדינה בעיות על
והמורים. המדריכים בין קבועה התיעצות

 לא אלה שתביעות אחת תנועה רק היתד.
האסי את החרימה היא בעיניה. חן מצאו

 יחד לתקוע נציג האחרון ברגע שלחה פה,
 הגיונית סיבה לכך היתד. המסע. בגלגלי

מונופו לעמדת זכתה הצופים תנועת :מאד
מת לתנועה־מטעם, הפכה בבתי־הספר, לין

ל גם יינתנו דומות שזכויות בהחלט נגדת
אחרות. תנועות
יו בזעם שאל ?״ בית־הספר רוצה ״מה

ו ראשון שחותם 15 בן נער חרמון, סף
 העליונה. שפתו את קישט ■שפם של מטופח
 בתי־הספר. מנהלי של לתשובה חיכה לשוא
 כי באסיפה. להופיע טרחו מהם שניים שרק
ה בשנה יודע, אינו ישראלי מחנך שום

 בית״ רוצה בדיוק מה המדינה, של שמינית
הישראלי. הספר

עתתחז
תו ד מו ל1ו!תו ש פ
מלא חיים חי כי אף טבעי, מוות מת הוא

 לפני מעטים ימים התחילה הגסיסה כותיים•
 הזנה־ זריקות לעורקיו הוזרקו ומאז הלידה,

פרו שווה ״לא עליו שאמרו היו מלאכותית.
 עלה הוא מרה. טעות זאת היתד, אולם טה״.

 על נוסף במזומנים, לירות ממליון למעלה
 בעלי חברי-מפלגה של בלתי־ספורות לירות

 את זו יקרה בצורה שקנו מקומוית־עבודה,
 לארוחת־הבוקר, הכריכים לעטיפת הנייר

 שהוקדשו ופרטיים לאומיים דולארים ורבבות
באמריקה. מיוחד גדול בית־דפוס לרכישת
מראשי בהדור צורך שום היה לא בעצם,

 בטאונים די לכן קודם גם היו למפא״י תו.
המפ ממנהיגי בכמה אולם קראם. לא שאיש

 רגש־נחיתות היום) עד (ובוער בער לגה
 עשירה, כה שמפלגה העובדה נוכח חריף

 יומי בטאון חסרה היתר, ומכובדת חשובה
 בסים אינו תסביך־נחיתות אולם *. משלה
 למשוך יכול אינו וגם עתון, לעריכת איתן

עצמי. כבוד בעלי מקצועיים כוחות
ב העתון, הקמת הצליח. 21 41 בדירן

האי מיוזמתו נבעה העצמאות, מלחמת סוף
 מרוצה היד, שלא בן־גוריון, דוד של שית

 במערכת שרת משה של ההשפעה ממידת
 העורך וותיקיה. עם נמנה עצמו ששרת דבר,

מע מסביבו שאסף ליבנה, אליעזר הראשון,
שה רצה מתמפאים, רביזיוניסטים של רכת

6 בעמוד המשך

4
מובהק, מפא״״ בטאון הוא אף דבר, *

947 הזח העולם


