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תהיה לא ישראל על־־ידי אייזנהאור דוקטרינת קבלת •

 השמאל מפלגות מצד התנגדות יה 8צ היתה כה שעד לאחר הלק. מיבצע
 הקואליציה, פירוק במחיר גס הדוקטרינח קבלת את לאשר ביג׳יסטי ונסייג
להפגין ירצה בעצמו הממשלה ראש כי טימנים קיימים המצב. כנראה ישתנה

בלתי- הזדהות לקראת ישוש ולא במרחב, האמריקאיות בכוונות ־אימוןאי
 לקבל רשמית ויין נו ישראל נתבקשה לא מקום, מכל הדוקטרינה. עם מסו״גת

הדוקטרינה. את
אש. לקרב לההיף שוב עלול בטיראן המעבר על הקרב •

ת־.!איהאמר הנפט חבר.ת את המריצה סעודיה של מחאתה  לחץ להפעיל ו
ש,תן מההתחייבות להתחמק עתה המבקש האמריקאי, החוץ משרד על מאד כבד

ועזה. אל־שייך שארם לפינוי כשידול לישראל בחצי־פה
 שוועדת לאחר שרת־כיג׳י. ביחסי נופפת החרפה צפויה •
 מהוועדה, שרת של התפטרותו את למעשה קיבלה מפא״י של והבטחון החוץ

 בעתונים מים פירט. של בשורה לפתוח שרת משה עשוי לו, ציפה שלא דבר
 חל כהונתו בימי עוד ני ויקבעו מהממשלה סיל,קו פרשת את שיאירו שונים,

ישראל. לטובת הצרפתי המיפנה

 זה יהיה בתעלת־סואץ, זכותה את ישראל תפעיל אם *
 בין רבה תכונה ניכרת עתה כבר בעולם. ביותר המכוסה המאורע

לעצמם להבטיח המבקשים עתונאי־החוץ,
הישראלית האוניה על להימצא הזכות את

העם
ח• ר ם פ תפוו־

 פרוש היה תפוזים פרחי של משכר ריח
פי צהבהבים מימוזה פרחי הארץ. פני על

 את כיסו הכלניות הכבישים. צדי את ארו
 הרי בין בכבישים, שנעו הרבבות השדות.

 בתשוקת־ אחוזים השפלה, ופרדסי הגליל
 בימי שנה מדי ההמונים את התוקפת הנסיעה
 הניחוח, בריח ריאותיהם את מילאו הפסח,

ו נעורים מימי זכרונות לב בכל שהעלה
.ואמונה. ורעות אהבה של זכרונות ילדות,

 הנצחית להתחדשות סמל הענפים, ליבלוב
 היה המדיני. בשדה גם התפשט הטבע, של
 לקברניטי התפוזים פרחי הזכירו כאילו זה

 את למלא מצפה חדש אנושי שיבול המדינה
 עברו. ימים של היבול שרידי של מם מק;

היומיו הפרסומת מטחנות הרחק בשקט,
הוב־ הציבורית, הבמה קלעי מאחורי מית,

 החינוךז בא האילה אחרי בית־דואר. וחנך
 בתי־הססר את סקר דרומה, אץ ארן זיאמה
מערכת־החינוך. את ובדק

 על השני הקרב יוכרע הסימנים, כל לפי
הראשון. הקרב שיוכרע לפני רב זמן אילת

החוץ שרות
סו אבן א □ מ שרי ה
 פלורידד״ של שטופת־השמש שפת־ימה על

 גבה־קומה, גבר ישב ארצות־הברית, בדרום
 היה אבן אבא אופטיות. משקפי־שמש מרכיב

 שבועות אחרי לה, ראוי וגם. לחופשה, זקוק
 ועל האו״ם על במערכה גדול מאמץ של

האמריקאי. משרד־החוץ
 קורא בחופשה, כשהוא גם שגריר, אולם
 המקומי, העתון את אבן כשקרא עתונים.

 ישראל שגריר מעניינת: בידיעה מבטו נתקל
 אבא מיסטר באו״ם, ונציגה בארצות־הברית

הביתה. להיקרא עומד אבן,

 אם בם.אץ, לעבור שתנסה הראשונה
כך. על תחליט הממשלה וכאשר

יח לקשירת ומתן #המשא
 גרמניה עם דיפלומטיים סים

מעשי. לשלב ייכנס המערבית
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המוע בבון. ישראל נציג לתפקיד מועמד
רפאל. וגדעון שינער פנחס ד״ר מדים;

 אהרת דיפלומטית פעילות #
הק כשבועות ת״לה שישראל
 ועם עם.פולין היחסים הידוק רובים:
יתבטא פולין לגבי הונגריה.

ובהב מסחריים הסכמים בקשירת הדבר
פוני, מ״שדת של -המ,טרי סיועה טחת

באו״ם.

 כין לבכי לפלירט צפה #
הדתיים. שדי שגי לבין ביג׳י

 פעם לא בייג׳י הביע סיני מערכת בימי
שותפיו חינם הדתיים כי דעתו את

 מספר להם להעניק מוכן הוא ועתה בקואליציה ביותר והנאמנים הנוחים
 רלית רמז סמויה: משמעות גם תהיה זה לפלירט הדתיות. לדרישותיהם וויתורים

 כמה על וויתור הקואליציה מצימצום תירתע לא מפא״י כי הקואליציה תומפלג
הנוכחיים. משותפיה

בשר מתפקידו בקרוב להתפטר עשוי בן־נוריון דויד #
במפא״י צעירה לאישיות זה תפקיד למסור כדי הכטהון, 1

חבר אינו איש שאותו אף לשלטון. להכשיר מבקש הוא שאותה
במערכת ובקיאותו הצבאי כושרו ךסמ על השר לתפקיד יתמנה הרי סת,הכנ

 שישמחו האופוזיציה, מפלשת מצד גם זה לצעד להתנגדות לצפות אין חבטחון.
מתפקידו. ביג׳י של הסתלקותו לעצם

 הגובר בחששו נעוצה ביג׳י של זה לצעד אחרת סיבה
 דעת־ לגיוס אישית להתמסר ורצונו תנועת־החרות, עלית בפני והולך

דעת־ בחקר יעס!ק למינהל-ההסברה, במיוחד סריתמ ביג׳י מפא״י. לטובת הקהל
 — הקהל אמון את להחזיר וישתדל המסיס בשטח תוכניות־הקלה יעבד הקהל,

ולמפלגתו. לעצמו — שכבות־הבינייס של ובעיקר

את מחדש לקרב כיג׳י של רצונו מתגבש גם זה רקע על
 לתת 'כדי מפ״ם, על ויתור תוך אפילו אולי לממשלה; הציונים״הכלליים

תנועתיהחרות. של החוד את כן על־ידי ולהקהות יותר ימני צביון לממשלה
 להזמנה מחיר בשום להיענות לא בינתיים החליטו שהציונים־הכלליים אף

 פיתויים להצ״כ יוצעו כאשר במבחן תעמור זו החלטה אם ספק יש לממשלה,
י י י ממשיים.

מפעלים בשורת ישתתפו צרפתיות כלכליות חברות #
 בעיקר הם הצרפתיים המשקיעים מתעניינים שבהם השטחים בישראל.

 נפט, וחיפוש מינרות ח פית, מסילות־רכבת, סלילת כגון פיתוח, שטחי
ישראלי. הון עם בשיתוף

פנימית למערבת־כחירות מתקרבים הכלליים הציונים #
 ארבעה לפני שנערכו הקודמת לוועידה הבחירות לעומת כיותר. קולנית׳

 ספיר רוקח, ברנשטיין, — הגדולים ארבעת במשותף צעדו ושבהן שנים
בחריפות. ביניהן שילחמו לסיעות המנהיגות הפעם תתפלג — וסרלין

 עשוי המזרחי, להפועל כעדנ המסונף הדתי, הקיבוץ #
מתנהלים מפא״י. של והקבוצות הקיבוצים לאיחוד להצטרף

 להבטיח דרך תימצא אם להתבצע עלול והאיחוד זה בכיוון גישושים עתה
הכללית. המסגרת בתוך ייחודו על לשמור אפשרות הדתי לקיבוץ

 כמפקח סהר יחזקאל של מקומו את לרשת חדש מועמד #
 עתה משמש בן־מנחם בן־מנחם. חיים :ישראל משטרת של הכללי

 ביוךזר הקרובים האנשים כאחד ידוע והוא הדואר נזשרד הכללי-של .כמנהל
• החושן., למנגנון

עמית מאיר צור, צבי דיין, משה
חדש יבול החי, בפרדס

ה בחזית הראשונה הגדולה הפירצד, קעה
במדינה. האבות שלטון של נוקשה
 הצעירים האנשים התפרצות כי מאד יתכן

 בעקבותיה שתביא במדינה, לעמדות־מפתח
 השרותים כל י בצמרת לקת מרחיקי שינויים

 היבול ברכה. לה כ תהיה לא הממלכתיים,
 מצטיין בארץ צעירים מנהיגים של הראשון
 המחשבה, בעומק מאשר יותר מעשי בכושר

 אי- אולם בתבונה. מאשר יותר בפקחות
הת התובעים הטבע, לחוקי להתנגד אפשר

 אמיתית להתבגרות לצפות ואין חדשות,
 להם ניתנת איגד, עוד כל צעירים כוחות של

לתבונה. המחנכת האחריות מידת
 הנעורים מפרחי והצומה, החי כל מחזור

 חל בסתיו, הבשל הפרי לנשירת ועד באביב
מדינר,. ששמי החי הפרדס על גם

הממשלה
ת ־ היעד ל אי

 סעודיים תותחים להופיע יכולים יום בכל
 בפתח ההרוסים המצריים התותחים מול

 חופשי לשיט ישראל של זכותה אילת. מפרץ
 עלתה ושוב ויותר, יותר מפוקפקת נעשתה

 זכות על להגן תצטרך ישראל כי ת האפשר!
השלוף. הנשק בכוח המעבר
 כווןו שוב התותחים שלועי בעוד אולם

ל אחרת תותחנות הופעלה המפרץ, לעבר
 היה הפעם גם הממשלה. שולחן ליד גמרי
ה ממלכת על הנושן הקרב אילת. היעד

 כרמל, ומשה בנטוב מרדכי בין הנטוש דרום,
ארוכה. חזית לאורך ומשתרע מתרחב החל

 זר, שני סיבוב ומוהליב. שוחטים
 הממשלה. בישיבת ארעית בשיחה נפתח

 אילת, בנמל הסמכויות שאלת כשביצבצה
 בר־יהודה, ישראל כרמל, של חברו שאל

 מוכן אתה ״האם בנטוב: את עוקצני בלעג
לאילתי״ ומוהלים שוחטים גם לספק

״כן!״ היסום: ללא בנטוב, השיב
 בנשמתם מיתרים כמה הרעידה זו תשובה

 רק בורג. ויוסף שפירא משד, של הדתית
ב לעשות מה להם יש כי נזכרו עתה

 לפני במהרה זאת לעשור, מוטב ובי אילת,
 לפתח באמת יתחיל הנמרץ ששר־הפיתוח

 וורהפטיג, זרח ד״ר משלו. דתיים שרותים
 אילתה, בהול באופן הוטס שר־הדתות, טגן

 הדת וסדרי דתית מועצה באירגון החל
במקום.

 של האילה אין הדת, שדוהרת במקום
לאילת טס ׳בורג יוסף לפגר. יכולה הדואר

 פרס יונ״טד כתב של ידיעה זאת היתד,
 הישראלי משרד־החוץ כי שהודיע בירושלים,

 אחרי השגריר, של החזרתו באפשרות מעיין
תפקידו. במילוי שנכשל
 אבא זה היה כן לפני שנה נגף. אכן

 ״חופשת ביקש ישראל, לממשלת שפנה אבן
 כי ההרגשה לו היתד, ארוך. לזמן מולדת״
 למבוי נכנסים ארצות־הברית עם היחסים
 האו״ם בנין במסדרון שהתעלף אחרי סתום.

)3 בעמוד (המשך
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ה את חודשיים לפני בנתחו

 במדינות הצפויות התפתחויות
 ארצות׳ נסיון עקב הערביות

 דוקטרינת את להחדיר הברית
 העולם קבע למרחב, אייזנהאור

 ב- יתבטא הדבר ני )1011( הזד,
הקצי שליטת את לשבור נסיו!

 בסוריה הפרו־קומוניסטייס נים
 חוסיין המלן בי! חריף ובמאבק

 אלי סוליימאן ממשלתו וראש
 העשוי מאבק בירדן,־ נאבולסי
 נאבולטי של בסילוקו להסתיים

המלן. בנפילת או

★ ★ ★
הצלחה ללא ניסו מזמן לא

אל־ שוקר הסנרי הנשיא חוגי
.קו־ את מתפקידו לסלק קואטלי

ר.צ־ סראג׳ אל־חנים עבד לונל
פ־1מו להרחיק זאת בנל ליחו

הפרו־ הקצינים כל כמעט קידם
 ב־ הצבא. בצמרת קומוניסטיים

 חזסיין נסיון־-המלן גרם ירדן
 מ־ הקומוניסטים את להרחיק
 ראש לפיטורי השלטון עמדות

 אל־נאבולסי סוליימאן הממשלה
 הפרו־מצרי, הירדני, הסטה וראש

נאוואר. אל אבו עלי

*וסו חזה חעולס


