
ת שםורות* הזכויות וכלתצפי
בולט. באופן יואט מסיני צח״ל יחידות של הנסיגה קצב

 מקף בו־וטדר ר״.טינה הסוו את ??ושור יסכים שילד שחאס! מויס ה! (3 לטוות׳
 לא הנוצרי הצבא ני סיס! כל עדיי! נראה לא מצרים, עם הגבולות בעיית של יותר

כל לאל ישראן, לגבול עד הקודמים, לבסיטיו עוצמתו במלוא לחוור .יורשה
 ישראל תביא זה, לקו ומעשי מוסרי כצידוק הן^ם עי שישמור אש מ! התחייבות

 ספני ההתגוננות בע״ת את שוב המעלות רת,'121המתזז הפידאיון ת התקם את
מצרית. תוקפנות

 כלפי יותר הנוקשה העמדה נובעת שממנו הישראלית, במדיניות המנחה הקו
להתערבות חשש עוד ואי! מכרעת !;נוידה השתנת הבינלאומי שהמצב הוא או׳־ם,

במרחב. זרות מעצמות ש? היינתמ

 של הסדר כתוקף לתבוע תפסיק באו״ם ישראל משלחת •
 למתן כדרישה ותסת״ק ערב, ארצות עם כולל שלום־קכע

גבולות נגד המתמדת הערבית התוקפנות תופסק כי ערבויות
י מ כ ס ק. ה ש נ ה ״ ת ת י כ  עתה שיושג שלום כל כי החשש העיקרית: הסיבה ש

ושל האמריקאים של הפוו־עובית שתםגי על־ידי מכרעת במיזה יושפע
י• י יי אסיה. מדינות

במרעה

לקיצו. יגיע ביותר החריפים המרחביים הסיכסובים אחד •
 את קפריסין בעיית תמצא דמים, רוי״ת ת מלחמת־סחתו של שנה כמעט לאחר

ריבונית כמדינה ׳יוכרז האי״ הצעת־הפתרון: של הרחבים הקווים פתרונה.
 תושביםה יחוו בה קואליציה ממשלת תחת הבריטי, העמים חבר במסגרת
ייו התורכי המיעוט אילוו רוב, חיווניייז

 שרים. של יחסי מספר על־יזי בה צג
 להצעה ימן הסכמת כבר ניתנה למעשה,

.1ע!יי לה מתנגדת תורכיה ורק זו
 מה לשיפור תקוות ת קייב* •

הכרית•ישראל.4ארצות■ כיחסי
 הדימוק־ הרוב על מב.ם״ות אלה תקוות
ארצות־ של הנבחרים בתי בשני ראטי

ב פרו־ציוני היותו מלבד אשר חבוית,
 הנשיא של למדיניותם יתנגד מסורתו,

הריפובליקאיים. הממשלה ז
 להביא מעוניינת ישראל •

 דיפלו־ קשרים לקשירת כחקדם
המערבית. גרמניה עם מנויים

 תתפוס וו מדינה כי 'מעידים הסימנים כ?
בס מרכזי מקום ביותר הקרוב בעתיד

 ה־ ההסתדרות !נשיא הבינלאומית ■נ־ות !
וושבוע יצא גולמו!, נחום ד-ר ,ציונית

 היסוד את סופית להניח כדי גרמניה,ל
 ירושלים בין דיפלומטיים נציגים לפתלהח

.־■(!׳.: זבי!■,

 מצד ידידות גילויי צפויים •
גי־ ישראל. כלפי פ,ילין ממשלת

 של נז..מ!וו* מתון צעיק! ן!-וא *■ ע!״
לעו־ לה.כיח גומולקת חלדיסלב ממשלו!

וזעם
הכלב או הפריץ

ביו הנושנות היהודיות הבדיחות אחת
 עצמו, על שקיבל היהודי על מספרת תר

שנ תוך ללמד מתלאים, תשלום תמורת
כש לקרוא. הפריץ של כלבו את תיים

 ייחלץ כיצד הנפחדת אשתו אותו שאלה
.את בחיוך: היהודי השיב הצרה, מן

 או שנתיים? תוך לקרות יכול מה יודעת
ימות!* שהכלב או ימות, שהפריץ

 מבוסם, היה ישראל של המדיני הקו
הת ישראל הזד״ הסיפור על ע, השב,

הו לא סיני, חצי־האי מכל להיסוג חייבה
 את אפילו הסכמתה מכלל במפורש ציאה

 אדם לשום אולם טיראן. ומיצר רצועת־עזה
 אחרי למלא רב חשק היה לא בישראל

. ההתחייבויות.
 צורך יהיה מקרה בכל כי ברור היה

 תצי־האי. של העיקרי השטח מן להיסוג
ה עוד ושם פה אולם ת  התקווה קיימת ה

לם־ לגבול, מעבר נוח בקו־הגנה להחזיק

צבר ת1חרע>

של...״ לזכרם דום עומדת ״הכנסת

ברית־המזעצות אין אשר מהמדינות .מת מוסקבה, במדיניות מלותה אי את ?ם
 ישראל נהנית עתה, כבר פולניים. ידידות לצי?ויי יופו במיוחד אותן מחבבת

 שונים הסכמי־מסחר ייחתמו וב הקו בעתיד ואילו שונים, בשסחים מיוחו מיחס
וישראל. פולניה בין

כתוץ־לארץ. לשליחות־הסכרה שוב יצא שרת פ,שח •
ו!!״!, ׳1*1׳ ן עוג. יא3?(ו. ■ב וו.!! בעו*! ו*../ ?א כי ?טטמ־י' 1 צ! שו! ?״!!•
 יוטל — דבר אנשי של ה!ונגד!תם בגלל בקיקר — שרת משה של ׳כתו בעו
׳ לה! ?שעבו ו1?1ה*ומ״ אש 1 ע? י  הצפונית יקה 10* ת נ! סד• נ׳ ומ,ח תושבי כפ*י י ע ע

מפ-גתי. עתון מלעווך זה תפקיד ל"צל יותר נוטה ת ש! ומי!(. וחדו
הקומו העולם על העוברים הזעזועים את תנצל מפא״י •

י ט ס י י נ ר ת פ א ש ה ל פ ק ת מ  תחיה זו התקפה של מטותח "ש. מג! על ל
בקשר היזיבה המפלגה ש? /ה1ט״!וו ת 11*10110 חברי ו.**ת את. ?הטיח קר בע

הישראלי. הפוטל של האישיות הבעיות ולשאר השכר למדיניות
המפלגות של הפוליטי הזכיון לשטח תפלוש ״י מפא •

ת. ו י ת ר  בעיקר השפעתם, תחום את להרחיב ימשיכו שהדתיים חשש מתון ח
לה.שת ים כ! נ כטף כ!מ0 טפא־י פזרת ארצה, עים המג החרשים העו/ים בין

הרצאות עריכת כנסת, בתי מקטאות, בניית כגון העולים, בישוב׳ דתייס שירותיס
קדושה. תשמישי וחלוקת תורני,ת

סדפית הוחלט טרם המכוניות. כתנועת הגבלות עוד תהיינה •
 עתה כבר ברור א,לס בוללב יכה׳ !!צ■ את לקצץ כדי בה. לנקום 1שיע הורן זול
נובח מספיקים, אינם הנוכחיות ההגבלות -הנהגת על־׳ידי שנטשו נזוציס הק ני

הממשלה. ברשות הנמצא הקיזן הדלק, מלאי

 חציונים־הבלליים, מפלגת מנהיגות כקרב הדעות חילוקי •
לוועידות המנדטים חלוקת כיותר. רחבים ציבוריים לממדים יגיעו

 בחירות מערכת לאחר רק הפעם תוכרע— הסכם לפי לרוב נת עד שנעשתה ר!ספ,גה
רלין.ס סיעת לבין רוקוז־אדיאב סיעת בין מרה, פנימית

 השקט לחיסולה חדשים נסיונות ייעשו הקרובים, כימים •
 של הכללי המפקח סגן יבסל זה, במקור. בךגוריון. עמוס פרשת של

 מסירת על הודעה שילחה ביטול המתגדבים, שורת נגד תביעת. את המשטרה
פאלר יצחק ח*כ שד תביעתו ביטול כדוגמת בוררים, בפני העניין בירור

ישעיהו,לי׳יבוביץ. פרופסור נגד
ההתייקרות חלב. ותוצרת חלב של ניכרת התייקרות צפויה •
מפוסטר. חלב של לליטר וסח פ־ סג־יז״ נדי פד תניע

 —קוסיימד,—אבו־עגילה—אל־עריש בקו של
בא גם שעה באותה ולהחזיק ראס־אל־נקב,

הכ על החולש ושארם־אל־שייך, א־טור ייר
אילת. למפרץ ניסה

 עושים איך נסים. על אוריינטציה
 ברורה. בנית ת, שום היתד. לא זריז את

 ממשי, לפתרון ברור מדיני קו בהעדר
זמן. להרתיח פשוט היה הכלל
 חשובה. להיות יכלה שעה כל יום, כל

 נם. לקרות יכול תמיד המדיני, בשטח
 במצריים, הפיכה לפתע להתחולל יכולה
 יכול מסך־הברזל לאורך הבינלאומי המצב

 את שיסיח משהו לקרות יכול להשתנות,
אחרת. לחזית העולם דעת

 הוא .הזמן כי אומרת אנגלית אימרה
 הוא .הזמן לפעמים, במדיניות, כסף*.

. , שטח.* י ז ט
 היה לא השבוע אמריקאי. בולגאנין

 מעם נרכשה ושם פה כזה. לנס סימן כל
המ אירופה של הממשלות בחוגי אהדה

 חשיבות. חסר היד. הדבר אולם ערבית,
יו ומתקדם חדש תת־שר נתמנה באמריקה*

הצ אוהו בעבר שהיה במשרד־החוץ* תר
 לא הרסר כריסטיאן י גם אולם .יונות.
 היד העיר האמריקאית. העמדה את שינה

 אני הרסו. יביא מה יודע .איני בן־גוריון:
 זד היה הובר, הרברט שקודמו, רק יודע

אמריקד״- של בולגאנין
 של חילות־החלוץ הימים. עברו בינתיים

רחו היו עודי היוגוסלביים כוחות־האו*ם
ישראל. מגבול קים

כפר־קאסם פרשת
אור בגי מלחמת

הג המלחמה נמשכה השבוע כל במשך
 כפר־קאסם, לפרשת מסביב- והנסתרת לויה

 בב־ בנייאור לכנותה־.מלחמת היה שאפשר
 קטן חלק רק נראה קרחון, כמו ני־חושך.-

 העיקרי החלק המים. לפני מעל המאבק של
השטחי. המבט מן חבוי היה

למסור ראש־המפשלה נאלץ אמנם נכנסת

 על מלאה, לא אך יותר. מקיפה הודעה
 מאטורי־הקל־ המור מאבק אחריי הפרשה.

 מפא״י לדרישת הסיעות כל נכנעו עים,
 יוסף הביע זאת תחת מויכוח. ונמנע!

הסי כל בשם משפטים, בכמה שפרינצק
הבית. של הסלידה רגשי את עות,

 לאות רגליהם, על הכנסת חברי כשקמו
 והתפזרו מעשה־הזוועד״ קרבנות על אבל
 במוסד המאבק תם לא לעסקיו, איש איש
פומ על המלחמה נמשכה בחדרי־חדרים זד-

 כאשר הנאשמים, נגד הצבאי המשפט ביות
 הם־ מ״ב התייצב דורשי־דפומביות בראש

ש הארץ, רך .ע. שוקן, גרשום רוגרסיבים
עצמאי. באופן פעל

 לכתלי מחוץ גם לא. לא כן, לא
 של גדולה קבוצה המאבק נמשך הבית

הצב למימשל בקשה הגישה אישי־ציבור
 הנפגע בכפר לערוך רשיון דרשה אי,

 נדחתר. הבקשה וחקירה. תנחומים ביקור
לפ האפשרות את *יוזמים שוקלים עתה
 צר לבקש ?צדק, ה הגב הדין לבית נות

המושל. נגד על־תנאי
 עורו״ לפעולה התעורר כן לפני עוד

 לשלום וותיק לוחם שטיין, מרדכי הדין
 במכונודהרפום הדפים שטיין הערבים. עם

 פרטי את תיאר בו כרוז שלו הפרטית
 על להדביקו העירית מן דרש המעשה,

 פנה כא&ר סירבה. העיריה חות־המודעות. ל
 דרש העיר, מזכיר נדיבי, יהודה אל שטיין

 פסק בכתב, לסרב או הכרוז את להדביק
 זאת נאשר ולא נדביק .לא סופית: נדיבי

 למשפט אותנו לתבוע יכול אתה בכתב.
רוצה!״ אתה אם

 ביניהם — מנאמניו כמה בלווית שטיין,
 — זכרוני אמנון הצעיר סרבן־המלחמה

 גיר־ המשטרה בעצמו. הכרוזים את הדביק
הקירות. מן אותם דה

 של הצעירים מחבריו כמד, יצאו ע, השב
שנ באסיפת־עם הכרנז את. להפיץ שטיין
סי פינוי גגד תנועת־ד-וירות מטעם ערכה

 שלום אזרח־העולם־לשעבר מהם, אחד ני.
 קשר- נחבל בפניו, נחבט הוכר- זמיר,
רפואי. לטיפול נזקק
 הגבה באה בינריים הפידאיון. יד

 פי־ פיצצו בתל־מונד אחרת. •לגמרי בצורה
 אחד, אדם הרגו יושביו, על בית דאיון
 התחנה הודיעה ובנו. אשתו את פצע!

 נצהון: בתרועת אל־ערב, מאות הקאהירית
כפר־קאסם!* פרשת על .נקמה

שם? קרה מה בכפר־קא
 וטייבה, טירה כפר־קאסם, בכפרים קרה מד.

 13 ונפצעו איש 49 נהרגו מפנו שכתוצאה
וילדים? נשים גברים, ביניהם נוספים,
 המשולש בכפרי הוטל אחדות, שנים מזה

בלילך- 11 משער. הה? עוצר־לילד, הערביים
 הת.זלת יום קטובר, בא 29ה־ ב׳, ביום

 על ד,בטחון מוסדות החליטו סיני, מבצע
 אחר־הצתרים. 5 לשער, העוצר שעת מת הקו

 ראש־הממשלר- לדברי נחוץ, היה זד. עוצר
הכפריים. חיי שמירת לשם
ל להודיע היד. אי־אפשר מדוע ברור לא

 מועד. בעוד תחדשד. העוצר שעת על כפריים
 ההודעה בספק: מוטלת שאינה אתת עובדה

 4.30 השעות בין יום תו בא! נמסרה בכפרים
אחרי־הצהרייק 4.45ו־

 ההודעה במסירת הכרח היה אמנם אם
 נמכרה שבו האופן הרי מאוחרת, כה בש,ה

ביותר. מוזר היה
״לחמש רבע ״עכשיו ר ג פ  מירד- מ

 4-45 לקועה סמוך ההודעה נמסרה למ׳*ע,
 בג׳ים לכנר נכנס זו בשעה אחר־הגהרים.

 הגבול. ממשמר שוטרים שדושה אתו1 קצין
 רמז הג׳יס, את הקצין עצר הכפר במבוא
 הורד. אליו, להתקר* במקום, שעבר לע!/י

 מתחיל מהיום מ הצפר לאנשי להודיע לו
ת שיימצא ומי ,5 בשעה העוצר ח  לביתו מ
 את בסיימו יירר- — זאת שעה לאחר

 שלו שעון־היד אל הקצין הביס ההודעה,
לתמש,* רבע .עכשיו ואמר:

 רבע במשך לכולם להודיע אפשר ״האם
הערבי, שאל לועד.?״

פיך!״ את .סתום עגה: הקצין
 דרכו את המשיך הג׳יק את התניע אחר־בך

 שעון הקדמת על והודיע הכפר מרכז אל
 בבתי״ ליושבים וכן ושבים, לעוברים העוצר
.. מקפד-

 כמו העוצר, על להודעה אמרים אמצעים ״
 סומביות, מודעות סירסום או ברמקול הכרזה

 סירה ו*ושבי היו כפר■ עד אך פעלו. ה לא
 אפשר כך על — הפקודה את למלא שקודים

ת אשר הפועלים שכל העובדה פן ללמוד ענ


