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:הבעיות ברורה. עמדה נולתפוס כה עד ישראל נמנעה בהן ואשר
ה מ ח ל מ ה. ה י ר י ג׳ ל א  לכל רחבה טבעית אהדה כלל בדרן ישנה בישראל כ

 וגם אנושיים טעמים על מבוססת זו עמדה אנטי־קולוניאלית. תנועת־שיחרור
הגוש מצד אהדה לישראל להביא עשויה היא באשר מדיניים, טעמים על

הפוליטי ההכרח אולם כזו, אהדה רווחה אלג׳יריה לגבי גס האסיאתי־אפריקאי.
 ישראל ממשלת את ייאלץ וצרפת ישראל בין הבלתי־כתובה הברית מן שנוצר

אלג׳יריה, על בוויכוח צרפת עם יחד להצביע באו״ם למשלחתה הודיעל
 לתמיכת שתזכה הערבית, המרי תנועת נגד באו״ם במערכתה לימינה ולהתייצב

האפרו־אסיאתי. והגוש הסובייטי הגוש
 לתנועת־השיחרור מסויימת אהדה קיימת כאן גס 'קפריסין. פעיית

 מהעובדה להתעלם ממשלתיישראל יכולה לא זאת עם יוון. עם איח!ד הדורשת
שהיא מאחר בישראל, להכיר היום עד לנכון מצאה לא יוון ממשלת כי

 היתה זה בשטח החלטת־ביניים ערב. ארצות עם ידידותה את יותר מעריכה
 ברורה הצעה עם לאתונה, קולק טדי ראש־הממשלה משרד מנהל של שליחתו

קשרים אתה ותקשור בישראל אתונה תכיר אם ההצעה: היוונית. לממשלה
בעמדה באו״ם ישראל תתמוך דיפלומטיים,

החישובים ליחן. קפריסין לצירוף היוונית,
 עקב נפלו בבריטניה, לפגוע שלא בעבר,

 תהסס לא וישראל של בפרשת התנהג.תה
קפריסין. בשאלת אנטי־בריטית עמדה לנקוט

ת ש ר ד פ ר ט ה. ה י ר ג - ו ה יוגש לצז״ם כ
 ביגסיונויים משקיפים על־ידי שנערך דו״ח
 הנדובייסי הצבא פעולת מתוארת בו ואשר

 ההתפתחות אכזרית. כפעולת־דיכוי בהונגריה
 את בירושלים ׳עוררה האחרונה המדינית

בקרוב מות ע ארצות־הברית כי החשש
 במסגרת לישראל מהתחייבויותיה להתעלס

 האנטי- ברית־בגדד את להחיות הדוקטרינה,
 לנסות ישראל תרצה זה, במקרה ישראלית.

ברית־המועצות עם יחסיה את שוב לייצבו
 הגוש בצד בגלוי לעמוד תעז לא אולם

מאד יתכן כן, על ההצבעה. בשעת הסובייטי
 כלל תשתתף לא הישראלית שלחתהמ כי

פתח הונגריה. בפרשת תדון אשר בישיבה
 תידון זו שפרשה כך על־ידי יווצר לכן

 ימים שבוע תתקיים אשר חדת׳ מי בישיבה
העצרת. של הרשמית פתיחתה לפני
יש־ כיחסי הצטננות צפויה •

 ׳הראשון הרגע של ההתלהבות ראל־גאנה.
 בפעולה עתה נתקלת המדינות שתי ביחסי

 גמאל מצרים. שליט מצד ומתמדת נמרצת
 שונים גורמי־לחץ מפעיל אל־נאצר עבד

 כדי גאנה, ממשלת ראש נאקרומה, ד״ר על
למדיניות ישראל כלפי מוייי־תו ת י י-יח-יז
שאינה האפרו־אסיאתי, ש ג ה של הכללית

ישראל. כלפי מיוחדת בידידות מצטיינת
במחירי ניכרת עלייה צפוייה •

 סכומים לגבות מתכוננת הממשלה ולתעשייה. למי־השקייה החשמל
גרעונותיה יעל זאת חברה לפצות כדי .מקורות״, לחברת להעבירםו אלה נוספים
סכום מטרה לאותה לחברה לתת הממשלה תסרב זאת, לעומת והולכים. ׳הגדלים

כדרישתה. ל״י, מיליון שני של

לעולים. דירות לכניין יופנו הציבורית הבנייה אמצעי כל •
 הציבורית. הבנייה מפעלי שאר של מוחלטת כמעט להקפאה יגרום זה דבר

המשכו הואש לבניין״, .החסכון מפעל על תמים הח יהיו העיקריים המקופחים
 לעומת לדירותיהם. מאד ארון זמן לחכות יצטרכו אשר העממי, השיכון של

עולים. לשיכון המילווה איגרות מכירת האמצעים בכל תוגבר זאת,

להורדה להטוטים של חדש לשיא החודש יגיע האוצר •
עליית את ימנעו אלה להטוטים אם ספק אן ,המחייה יוקר מדד של

תוספת תינתן לתעשיינים, ההסתדרות בין ההסכם לפי הבא. בחודש המשכורות
 לפחות. נקודות 12,5ב־ יעלה המדד אם חודשים, שלושה כעבור כבר הי,קר

ועלייתו נקודות, ב־סו יודעי־דבר, הערכת לפי המדד, עלה האחרונים בחודשיים
זאת, למנוע כדי בלתי־נמנעת. כמעט היא החגים, חודש הבא, בחודש הנוספת

 סובסידיות ויעניק שונים מצרכים של מות1זע מנות בקיצוב האוצר יחלק
חקלאית. לתוצרת נוספות

חברת של לזה הדומה מפתח לפי יוקם הדיזלים מפעל •
 ומכוניות מנועים ייבוא על המונופולין את הכולל ל,השל חלוקת נפטא".״

 הזר השותף חלק. יקבלו המעונייניס הגורמים שכל כן תבוצע שנים, לכמה דיזל
הגרמנית. מאן חברת אם כי ,האנגלית ליילאנד חברת יהיה לא

חדש בית־חרושת ז בארץ שיוקמו חדשים מפעלים של שורה •
 של למלם שלישי מפעל וולפסון; אייזיק האנגלי המיליונר בהשתתפות ללבדים,

 מפעל הצפוני; בנגב בנראה לקרגל, מקביל מפעל־קרטונים בדרום; נשר חברת
רמון. במכתש גרמני, הון עם בשיתוף גדול, ממשלתי כימי

במדינה
העם

ת ש ן11כו ק
 ,50 בן נרגש יהודי צעד ההפגנה בראש

שחו פסים בעל מוזהב, ערבי קפטן לבוש
 לקפטן מתחת נתגלה ההליכה בשעת רים.
 הערבית האופנה לפי לבנים, מכנסיים זוג

 גאלי- בכובע עטור היה ראשו דור. מלפני
 הפגנה צעדה אחריו רחב־שוליים. שחור צאי
 ״גע־ צרודים: בגרונות שצעקו ילדים׳ של

בפריצות!״ תלכו אל ישראל, בנות וואלד!
 בריזל המכונה ליפשיץ, (״לוזר״) אלעזר

 בן־רבי־יוסף־זכרונו־לברבה) של (,ראשי־תיבות
 פגשה בדרך כי בצניעותו. לכת הרחיק לא
 בריול את אספה המשטרה, של ניידת בו

 עריכת על החוק לפי אותו ועצרה הקנאי,״
רשיון. ללא הפגנה

 הפרטי- המיבצע בשרוולים. מלחמה
 בתלמוד־ מורה הירושלמי, הקנאי של זני

מתחומי הראשונה הפעם זו שחרג תורה

 העם לעיני ולהציב הרוב בדיעות ללחום
חדשים. פתרונות

 בריזל לוזר את גם כוללת מדינת־ישראל
בע תל־אביב, דיזנגוף, רחוב בנות את וגם

 הנועזים. והמחשופים הגבוהים העקבים לות
 נביאי וגם חרבות־עץ מצחצחי כוללת היא

 כולם אשר רבת־צבעים, קשת היא שלום.
חב של המופלאה התמונה את יוצרים יחד
 הקשת כמו מאוזנת. מתפתחת, דינאמית, רה

 בשמיים, הקדוש־ברוך־הוא שהציב הראשונה
החיים. להמשך ערובה היא המבול, למחרת
 ולכסות להתפשט ישאף אחד שצבע ברגע

 חברה תהפוך הצבעים, שאר בל את בכוח
לבית־סוהר. זו שוקקה

מדיניות
ת לי מ ש ה ח מ ש ה ו רינ ט ק דו

 בילתה ביותר הטובות חייה שנות את
האמריקאית החשמלית אחרי בריצה ישראל

מפגץ בדיזל לוזר
לאומי ברתודומיאוס לליל ניילון, בגרבי ממלחמה

 בשרוזלים מלחמתו את והביא מאה־שערים
הח ירושלים לחוצות ובגרבי־ניילון קצרים
ב התמים ואולי אחד, חלק רק היה דשה,
 חוסר־הסוב־ של הכללית מההתקפה יותר,
 בכל האחרונים בשבועות שהתפתחה לנות,

הארץ. חזיתות
 חלב קניית בפני הזהירה הראשית הרבנות

בערמו העירה חזירים, המגדלים ממשקים
 גם מכיל זה שחלב הנמנע מן שלא מיות
 להוצאות הורו הרבנים .אותם חזירות. חלב

 נייר על ספרי־קודש להדפיס שלא הדתיות
 יהודיים עובדים המעסיק חדרה, מפעל של

סוע הפגנות־שבת נערכו בתל־אביב בשבת.
 התקפת־אגף עם בשותפות שהכניעו רות,

הקואופ את בעיריה, הדתיים הנציגים של
דן. רטיב

 אי־ של היחידים הנושאים היו לא הדתיים
גב הפוליטיות בחזיתות הדוהרת. הסובלנות

 יוצ־ דיעות בכוח לדכא הנטייה והלכה רה
ש רציניות, השקפות ומרגיזות. אות־דופן

 נראו שקט, לוויכוח נושאים פעם שימשו
 בהחלט הראויים כדברי־בגידה לרבים עתה

 הוכשר בהדרגה שנה. 15 של לעונש־מאסר
 ליל־ברתו־ מעין לאומי, לציד־מכשפות הרקע

בכל. הכל של לומיאוס
 זאת היתד, אחד. צבע של קשת

 כי המדינה. לעתיד מאד מסוכנת אוזירה
 של החופשי במישחק תלויה החברה בריאות

 על רק לא .מבוססת היא והשקפות. דיעות
 אלא דעותיו, פי על לפעול הרוב של כוחו

יוצאי־דופן הוגי־דעות של יכולתם על גם

 בלה הישראלית הציירת של דודה *
 תמונות מציירת בפאריס, השוהה בריזל,
 פעם לא המבליטות רתית, נימה בעלות

סמליים. אברי־עירום

 שהיה רגעים היו המרחב. ברחובות שעברה
 אולם הקרון. על לקפוץ שתצליח נדמה
פעם: בכל צועק הנהג היה האחרון ברגע
מקום!״ ״אין

ל בנסיון שנים כמה השקיע שרת משה
 הגנה ברית על לחתום אמריקה את פתות

 כמו סירבה. אמריקה ישראל. עם הדדית
 הגיאוג־ המרחב את שקלה לפניה, בריטניה

 אוכלו־ מספר את הערבים, של העצום ראפי
 כי קבעה שלהם, אוצרות־הנפט ואת סיהם

 לגשור לה יפריע רק ישראל עם קשר כל
המרחב. אל גשר

 לא ישראל קברניטי האחורית. הדלת
 מבעד הקרון על לקפוץ ניסו הם התיאשו.

 עם להתקשר השתדלו הם האחורית. לדלת
 להצטרף לתורכיה, דרך למצוא ברית־בגדאד׳

 האירופי לשוק אפילו ולאחרונה לנאט״ו,
 נבוך: בסירוב נתקלו מקום בכל המאוחד.

 הערבים הנוסעים על לוותר רצה לא איש
 דמי־ שום לשלם יכלה שלא ישראל, בגלל

רציניים. כניסה
 לפתע עצרה מסיני הגדולה הנסיגה אחרי

 באותיות ישראל. של אפה לפני החשמלית
״דוק עליה: רשום היה קידוש־לבנה של

 האמריקאים רצו לא אז גם אמנם טרינה״.
 לסרב. יכלו לא הם אולם תעלה, ישראל כי

 שלא ישראל של הסכמתה את לקנות כדי
 מכרו המשבר, בימי ירדן את להתקיף
בחשמלית. כרטיס־לנסיעה לישראל
 לבטחון ערובה בכך ראה בן־גוריון דויד

 נצחון בעיניו היה כרטיס־הנסיעה נסיעתו.
 השמאל מפלגות שתי אפילו גדול. פוליטי

 הקרון. אל לקפוץ רגליהן את הושיטו
 תת־ לא במרחב אמריקה גרורות החשבון:

 פגיעה של במקרה ואילו ישראל, את קפנה
)8 בעמוד (המשן

שמורות) הזכויות (כל
פתיחת עם עדין, כמצב תעמוד לאו״ם ישראל משלחת •

 סופית לקבוע ישראל תצטרך במיוחד הבא. כחודש העצרת מליאת
העצרת, של זח שב במ ניס הדי מוקד את שתהווינח שאל,ת, בשלוש עמדתה מה
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