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ישראל שכין כיחסים יכרת5 להרעה לצפות אפשר •
 הממשלה בקרב החוגים, אותם של השפעתם התגברות עם לכריטניה.

 אלינאצר, עבד גמאל כלפי התפייסות של מדיניות לטפח הדורשים הבריטית,
 התפייסות תוכנית של החלקים אחד את כל קודם להגשים בריטניה תנסה

לסגנון יחזרו הממשלה משרי כמה ישראל. של לאינטרסים התנכרות כזאת:
עוד כל ערב למדינות ישראל בין שלום ייתכן לא לפיו הישן, ההצהרות

 וכל תש״ח, מלחמת שמלפני האו׳׳ם תוכנית לפי למקומם הגבולות תוחזרו לא
לאדמותיהם. הפליטים הוחזרו לא עוד

 שכין ההדוקים כיחסים גם לחול עלולה התרופפות •
מסויימת כמידה להצטרף צרפת תחליט אם לצרפת, ישראל

 צרפת על מאד מעיקה התעלה חסימת בריטניה. של זה מדיני לקו
שליט עם מסויימת להתפשרות תסכים צדפת כי וייתכן כלכלית, מבחינה
 נוספים. סיבוכים ללא בתעלה, אוניותיה את להעביר שתוכל ובלבד מצריים

 מולה, גי ממשלת ביותר הקרוב בעתיד ליפול יכולה זאת התפתחות רקע על
במקומה. שתבוא לממשלה יימסר החדש המדיני הקו וביצוע

של כסאו כסופי. כירדן האמריקאי הנצחון את לראות אין •
 תרנגולת כרעי על ניצב עודנו אמריקאית, מרות לקבל שהחליט חוסיין, המלך
הפלשתינאיים החוגים לש מפעילותם כתוצאה הקרוב, בעתיד להתמוטט עלול והוא

צריים.ומ סוריה ממשלות על־ידי הנתמכים בירדן, והשמאליים

 וועדת של מחדש להפעלתה לסרב תמשיך ישראל •
 מכצע מאז לפעול שחדלה הישראלית־מצרית, הנשק שכיתת

 כי כן־גוריון של הכרזתו עם חודשה ושלא סיני
יקום ולא מת הנשק שביתת

 4ענ האחרונה בפגישה לתחייה". עוד
 האמר־ דאג האו״ם של הכללי המזכיר

 ישראל נציגי השיבו בירושלים, שילד
חידוש דברב להצעותיו גמורה לילהבש

זאת. וועדה של פעולתה
כ יתקדרו חדשים עננים •

הממ הקואליציה כשמי קרוב
 כי חשש אין אך שלתית,
משכר. לידי יגיעו הדברים

 התנגדות לגלות עתידות השמאל מפלגות
 מפא״י, של האחרונים לצעדיה מרה

לשכות־ של הסופית העברתן בדבר
הממלכתית לרשותו לרשותו העבודה

העבודה. משרד של הבלעדית

 שהמפקח הנמנע מן לא •
 ישראל משטרת של הכללי

 כאמתלה ישתמש סהר יחזקאל
 לכל סיני" ״אות אי-מתן של

סהר להתפטר. כדי השוטרים
 תיראה זה רקע על התפטרות יכ מקווה,

וכי ובמשטרה בציבור יותר פופולארית
 האמיתית ההתפטרות שסיבת העובדה

 בן־גוריון עמוס במשפט הופעתו היא
 סהר, שוקל כן שקופה. כה תהיה לא
 עוד תבוא התפטרותו כי כדאי לא אם

 הופעתו על דעת יביעו שהשופטים לפני
במשפט.

ה המנהל איתן, וואלטר •
עומד החוץ, משרד של כללי

 להתפטרותו הרקע בדימוס. לצאת
 מאז משרד־החוץ את שניהל האיש של

הבלתי־ האישיים יחסיו המדינה: קום
שרת. קו של מובהק נציג בו הרואה מאיר, גולדה החוץ שדת םע תקינים

 כה עד ששימש קוסיי, מיכאל :במשרד״החוץ אחרים מינויים
 לארצות־ המחלקה לראשות המועמדים אחד הוא בקנדה, ישראל שגריר
 הנוכחי, המחלקה ראש של צאתו עם שיתפנה תפקיד במשרד־החוץ, הברית
שילוח. ראובן של במקומו בוושינגטון, ישראל כציר לכהן הרצוג,

 כאותם האירגוניות פעולותיה את תרחיב מפא״י •
החרות. תנועת להשפעת להיכבש לדעתה, העלולים, החוגים

 וביישובים בפרברים ולחברים לנוער מועדונים בניין של ענק מבצע אחרי
הצעד הבינוני■ המעמד סביב האירגון חגורת את להדק מפא״י תתחיל קטנים,

זעירים. לסוחרים מפא״י של מפלגתי מועדון פתיחת השבוע: שנעשה הראשון

 של הראשון כסיכום תנצח פרי-הדר לשיווק המועצה •
 הקוראת דוכינר, שמואל של המהפכנית תוכניתו נגד מלחמתה
 כמקור שימורי-פריים ושיווק האשכוליות פרדסי להרחבת

פרי לשיווק המועצה של השפעתה זר. כמטבע להכנסות ורחב חדש
פרץ השר של בראשותו זאת, תוכנית לבירור שנבחרה הוועדה על רהד

 ממושך זמן העניין את תסחוב החעדה כי להבטיח כדי מספקת היא נפתלי,
חד־משמעית. מסקנה לשום תגיע ולא האפשר ככל

אחרי ניכר. גידול כפני עומדים כעלי-המלאכה מקצועות •
 ברוב צעירה משמרת חוסר עקב שנגרמו והצטמקות, קפאון של שנים כמה

 שיביאו מאירופה, חדשים עולים רבבות פתח למקצוע יצטרפו המלאכות,
 בשווי רכוש בממוצע עמה מביאה אירופית משפחה כל מקצועי. ציוד עמם
י. ל* 4000

במדינה
העם

הים אל מבט
 עיניהם את ישראל אזרחי הפנו השבוע

 במבטים שמחה, של במבטים — הים אל
צפיה. של ובמבטים דאגה של

 החדשה אונית־הדגל נכנסה חיפה לנמל
 ספינת־הפאר הקטן: הישראלי צי־הסוחר של

 הטון, אלפים 10 בת הרצל, תיאודור א/ק
 בית־הכנסת, הנוסעים, 5400ל־ התאים 162

 מיזוג־האוויר בריכת־השחיה, ,אולם־ד,קולנוע
 המדינה לקשר סמל היתר, היא והמעליות.

להתקדמו מעודד גילוי המערבי, העולם עם
הכלכלית. תה

 בדאגה ואילת חיפה בני עקבו שעה אותה
 מנמי שהתרחקה ישראלית אוניה כל אחרי
 של מהדורה לכל בצפיה הקשיבו ליהם,

יש שאוניה מאד יתכן כי ידעו הם חדשות.
 החוסמת לתעלה בדרך נמצאת כבר ראלית

הסואץ. — המזרחי העולם אל הדרך את
 בת־גליס א/ק של פרשת־היסורים אחרי

 לגורלם ביחס אשליות היו לא שנתיים, לפני
ה לידי שיפלו ישראלית ספינה ימאי של

 העובדה ועינויים. מכות של גורל — מצרים
 לעבור שוב מוכנים היו ישראליים שימאים

 — למשהו סמל היא אף היתד, זו, דרך
משהו מאוניית־פאר, אף יותר חשוב משהו

בהיפה הרצל תיאודור א/ק
חשוב משהו ועוד מיזוג־אוויר בריכת־שחיה,

 המדינה בץ בלתי־נתיקים קשרים שייצור
הים. מרחבי לבין

מדיניות
או״ם־שמו״ם שד הקרב
 בלונדון. הכותרות צעקו בדרך!״ ״האוניה

 בעצבנות פקידי־הנמל התכוננו בפורט־תופיק
 את לקאהיר להודיע מוכנים בואה, לקראת

ה באופק שיופיע ברגע החשובה ההודעה
בירו אולם הכחול־לבן. הדגל נושא תורן
״אונית־המבחן״. על הקרב סער עוד שלים

מת עילה למצוא רק המטרד, היתד, אילו
 של תפקידה היה השלישי, לסיבוב אימה
מו היתה היא בהחלט. הגיוני כזאת אוניה
 לה לתת מסרבים היו המצרים בסואץ. פיעה

 היתה ישראל ימאיה. את ועוצרים לעבור
ולפ העצורים את לשחרר כדי לקרב יוצאת

בנתיב־המים. המעבר את לעצמה נות
 למלחמה, כשרה היתד, לא השעה אולם

 של הופעתה השבוע. עליה חלם לא ואיש
 פורט־ או פורט־תופיק מול אונית־מבחן

 באו״ם. הויכוח לצורך רק לשמש יכלה סעיד
זו? למטרה אוניה לשלוח כדאי היה האם

 התשובה והדולארים. ם המתנד^
 האו״ם. של חשיבותו בהערכת תלויה היתד,

 מכריע, שדה־קרב הוא האו״ם כי שחשב מי
 ימי כסיוע ד,אוניה את גם לשלוח מוכן היה

 אינו עצמו האו״ם כי שחשב מי למאבק.
המלי ים על בקושי השטר, גרוטאה אלא

 טעם לראות היה יכול לא הבינלאומיות, צות
לסואץ. האוניה בשיגור
 הלא- בעבר ידוע היה לא בן־גוריון דויד

 קרא עצמו שהוא המוסד כמעריץ רחוק
 באופן בו זילזל הוא ״או״ם־שמו״ם״. לו

ה סמך על מיבצע־סיני את תיכנן קיצוני,
ל יכול אינו יעיל, אינו האו״ם כי הנחה
 את וצרפת) (ובריטניה ישראל מידי הוציא
 כפי אליו התיחס הוא הצבאי. נצחונן פירות
לאפיפיור*. בשעתו התייחס סטאלין שיוסף

הש מסיני, לסגת ישראל נאלצה כאשר
 מן — אצלו כרגיל — ביג׳י הערכת תנתה
 העובדה מן התעלם הוא הקצה. אל הקצה

 אלא האו״ם, על־ידי הושגה לא הנסיגה כי
 המונחים וד,קליעים המתנדבים על־ידי בעיקר

ו הדולארים בתוספת בולגאנין, ניקוליי של
 אייזנהואר. דוייט של המבולבלים האידיאלים
 באו״ם האסיאתי־אפריקאי הגוש התעוררות

 תופעות־ רק היו הכללי המזכיר והפעלת
משנה.

ה הגורמים כל קאהיר. על קליעים
 יעצור אם אל־נאצר. עבד נגד יפעלו לא אלה

 ישראלית אוניה של הצוות את המצרי הרודן
 בולגא־ יאיים לא עצמה, האוניה את ויחרים

 ישראל, לעזרת מתנדבים מיליון בשיגור נין
 לקאהיר. האטומיים הקליעים בד,טסת או

 אייזנהואר והנשיא ישתוק, האסיאתי הגוש
 במסיבת־העתו־ מעורפלות מלים כמה יגיד
 ימנע הסובייטי ד,ויטו שלו. השבועית נאים

ד,בטחון. במועצת פעולה כל
לבית תביעה הגשת או זה, עלוב מחזה
ה התוצאות היו בהאג, הבינלאומי ר,משפט
 לסואץ אוניה משיגור לצמוח שיכלו יחידות

 להניח קשה היה לוחמת. צבאית הגנה ללא
 החלודה הגרוטאה את אפילו שחת היו שהן

ישראל. של הימי במחסן ביותר

דת
שבת דוחה הצלה
ה גאחת היא וינה של המערבית התחנה

ומס קירות־זכוכית של יפה בנין — עיר
 במיוחד התרגשו לא הוינאים רחבים. דרונות
בה הימים, באחד התחנה, התמלאה כאשר

 של קאפוטות לבושי יהודים של רב מון
 (־,מעטים היהודיים עוברי־האורח רק משי.
 יום שבת, יום היה היום כי להתפלא. יכלו

ב לנסוע רגילים אדוקים חסידים אין בו
רכבת.

 הם בקלות־דעת. לדרכם יצאו לא החסידים
 הגבול את שעברו מהונגריה, פליטים היו

 בהגיעם בבודפשט. המאבק בימי האוסטרי
 מישראל שליחים של לטיפולם זכו לוינה

ל לבוא בהם האיצו הישראלים ומאמריקה.
 טייטלבוים יואל הרב נציגי ואילו ישראל.
 שם על מסטמור״, ״הרבי בתואר (הנקרא

ה מנהיגם סנטה־מאריה), הרומנית העיר
 בויליאמסבורג הגר קרתא נטורי של רוחני

 שיוכלו עד לחכות בהם האיצו האמריקאית,
לארצות־הברית. לעבור

 התיאשו רבים חסידים הציוני. היאוש
ליש בינתיים הגיעו האמריקאית, הויזה מן

 מעמד, החזיקו ביותר הנאמנים אולם ראל.
 של בצעד לנקוט שאסור הרבי עם הסכימו

הציונים. לארץ ד,עליה כמו יאוש,
 הגרמני בנמל המיוחל. היום הגיע לבסוף

וה מוכנות היו הויזות אוניה, עגנה ברמן
ל להגיע כדי אולם להפליג. יכלו חסידים

ב לנסוע צריכים היו מועד בעוד ברמן
בשבת־קודש. רכבת

להח היה עליו לרב. שוגר בהול מברק
 הציונים מידי הנשמות הצלת אמנם אם ליט

 הדוחה פיקוח־נפש בחזקת היתד, הטמאים
 החסידים יעלו לא שאם לו ברור היה שבת.

 שבועות כמה להם צפויים שוב ד,אוניה, על
 להשפעת נתונים יהיו בהם המתנה, של

הכופרים. של דברי־הנועם
 דבר אולם נסעו. היהודים החליט, הרב
 הרב מתנגדי בין בסוד נשאר לא המברק

ה הים את עברו שהיהודים בעוד באמריקה.
 חמורה סערה עתה צפוייה סערה, ללא גדול
עצמו. לרב מאד

מפלגות
ר״חרות׳ הדרך ארוכה

 הגדולים שארבעת יודע טוב ציוני־כללי כל
 מארבעת מורכבת הרביעיה בעולמם. שולטים

ברנ (פרץ הוותיקים שני השרים־לשעבר:
דו במפלגה שכוכבם רוקח) וישראל שטיין

 ספיר) ויצחק סרלין (יוסף החדשים ושני עך,
ם. ס. להם קוראים שיריביהם
 לשנות צורך יהיה כאילו נראה השבוע

)6 בעמוד (המשך

 ״כמח בלעג: צ׳רצ׳יל וינסנוון את כששאל *
לאפיפיור?״ יש דיביזיות

בגס! הזח העולם


