
במדינה
ה משלה, רשמי איש לשלוח רצתה שלא

אופוזיציוני. ח״כ דווקא עדיפה
הסוב פרסום: אותו לסי הדיונים, פרי
 מצרים לבין ישראל בין לתווך הציעו ייטים

 מדוקטרינת תתרחק שישראל בתנאי וסוריה,
 על לוותר צריכים היו הערבים אייזנהואר.

 צריכה היתה ישראל ואילו ,1947 גבולות
 היינו — אוסטריה״ של ״סטטוס לקבל

ניטראלית. להיות
ע ך מג ר לין. ד הפתיע שבוע לפני פו

 יותר. מפורט שני, בדו״ח אירופיה-רפורט
 בין העיקרי למתווך עתה הפכה ״פולין
 העלון. עתה קבע וברית־המועצות,״ ישראל

 העולס כתבת עם בשיחה הוסיפו מחבריו
 ליהודי כוונתם כי סטן, אביבה בוינה, הזח

 ליצור כדי לישראל במיוחד שנסע פולני,
השונות. המפלגות עם מגע

 שהיגרו ״יהודים, אירופה־רפורם: הוסיף
 לסיעת־ ושהשתייכו מפולין עתה זה רק

פו של במפלגת־הפועלים־המאוחדת גומולקה
 הפעולה. לרשות עצמם את העמידו לין,
 וברית־ ישראל בין המגע את קיימו הם

ופולין. צרפת דרך המועצות,
 לא שמעולם הודיעה ״ברית־המועצות

 עם מיד בישראל להכיר מעמדתה סטתה
 האחרון בזמן הביקורתית עמדתה היווסדה.

 אלא המדינה, קיום עצם נגד מכוונת אינה
 ״המעצמות לבין ישראל שבין הקשר נגד רק

 ״התוקפנית, ומדיניותה האימפריאליסטיות״
 ברית־ התיכוך. המזרח בשלום הפוגעת

ב שלום לכריתת תמיד שאפה המועצות
 ישראל קיום את גם שיבטיח התיכון, מזרח

הערביות. המדינות בטחון את וגם
 פשרני לגורם תהפוך שישראל ״במידה

 בהשפעתה ברית־המועצות תשתמש במרחב,
ו ישראל בין הדרגתי שלום לקדם כדי

הערבים.״
ה רי ט ס ה. או  ישראליים ״חוגים שכי

הסוב המאמצים אחרי מכבר זה עוקבים
מדי של לברית ישראל תצטרף אם ייטיים.

 שתתיחס התיכון, והים התיכון המזרח נות
 תוכל לברית־המועצות, חיובית בניטראליות

 ולהיות שניה״ ״אוסטריה להיות ישראל
 ברית- של בסיס הקמת ותמנע מרגיע, מוקד

זה. חשוב בצומת אמריקה של או בגדאד
 ״אוסטריה של יצירתה את לקדם ״כדי

 ברית־המועצות תהיה כזאת מזרח־תיכונית״
 הגירה להרשות מסויימים, בתנאים מוכנה,

ה הגוש מן יהודים מיליוני שלושה של
 הסובייטיים היהודים עלית לישראל. מזרחי

 ישראל עתיד להבטחת חשוב יסוד היא
וצבאית. כלכלית מבחינה

 ,וברית־ד,מועצות ישראל בין ״המשא־ומתן
 פולין, ודרך וינה דרך צרפת, דרך בחלקו
 תוצאות יושגו כי להניח אין אולם נמשך.

זו.״ שנה סוף לפני
 האמינו באירופה הרציניים הפרשנים רוב

 בכובד- נשקל הוא זה. בדו״ח אמת יש כי
 גם־ אחרי השונות. הממשלות במשרדי ראש

 אל גשר לגשור מאיר גולדה של יונותיה
 היו ),1043 הזה (העולם גרומיקו אנדריי
ביותר. מעניינים אלד. גילויים

משטרה
אודטימטו□

 בתוכנם לזה זה דומים מכתבים, שמונה
 שעבר בשבוע הגיעו כוכבי־קצינים, כשמונה
 היו בירושלים. הממשלה ראש של למשרדו

ה המפקח סגני שלושת של מכתביהם אלה
 מפקדי חמשת ושל ישראל, משטרת של כללי

המשטרה. מחוזות
ה כתובותיהם את שנשאו המכתבים,

 בנושא כולם עסקו שולחיהם, של פרטיות
*תפ יודח סהר שיחזקאל האפשרות אחד:
 תדון זו כאשר הממשלה, החלטת לפי קידו

החגים. אחרי בשאלה
 אמנם אם הכותבים, הבהירו כזה, במקרה

 הכללי המפקח את לפטר הממשלה תעיז
 הסגנים שלושת יאלצו כך, כל עליהם הנערץ

 הוד את להגיש המחוזות מפקדי וחמשת
פםרותם.

ם ר ק ם. על ה די ס  נוסף צעד זה היה ח
יחז החל בה וההסברה, התעמולה במערכת

 עמוס של הדיבה משפט לאחר סחר קאל
חרו בדבר, הראשי המאמר אחרי בן־גוריון.

ה ופגישות אלתרמן, נתן של הארוכים זיו
 שלב המכתבים היו ),1044 הזה (העולם סופרים

ב המיליונר של שלומו על במערכה נוסף
מדים.

 שמאחורי בעוד כולה: בפרשה מעניין פרט
 אשר כל בן־גוריון עמוס עושה הקלעים

 למענו ששיקר מפקדו, את להדיח ביכולתו
 מכתבו נעדר לא הרי העדים, דוכן מעל
לאביו. שנשלחו השמונה מבין עמוס של

החלל. אל המלאכותי הירח את שהמיס המיתקן נראה כךהשבוע גבור
 זה המתפרקים חלקים משלושה מורכבת סילונית, זוהי

 בחלק הדלק גמר עם האחרון, בשלב שלבים. בשלושה למטרתו הירח את המעבירה מזה,
הארץ. לכדור מסביב האליפטי במסלולו לנוע מתחיל המכשירים, מכיל הירח נפלט העליון,

 כ־ הירח, אל הראשונה החללית של מסעד,
חוקרים. צוזת שבבטנה

 כמו נקרא בראון פון ורנר של סיפורו
 שהתפשט הסוג מן מדעי־כביכול, רומן

 אולם בארצות־הברית. הסילון במהירות
ה המדען על־ידי שתואר מסע־ההרפתקות

 מלחמת אחרי לארצות־הברית שעבר גרמני,
ה בפרטיו רק דמיוני היה השניה, העולם

 על בראון פון בנה השלד את דקיקים.
 אמר השאר, בין בדוקות. מדעיות עובדות

 להטיס האדם יצליח שנים חמש־שש תוך כי
מלאכותי. כוכב־לכת החלל אל

מלא ירח השבוע קראו זה לכוכב־לכת
 לגובה הרוסים על־ידי הוטס הוא כותיו

 החופשי החלל תוך אל קילומטר, 900 של
ה לפי בדיוק הופעל והוא היקום, של

עליהן. סיפר בראון שפון שיטות
 תהיה מה מדען אותו קבע לאחרונה
 שיגור הצלחת אחרי — החדשה ההתפתחות

 לקבוע היד, יכול לא הוא המלאכותי. הירח
המאו יתרחשו בהם מדוייקים, תאריכים

 מדו- תמונה צייר שוב הוא אולם רעות,
לפרטי-פרטיה. עד ייקת

* * *
ו!ק0 בלי בופכים

 אל ישוגרו חראשץ, הירח <*חרי
ך1\ כוכבי• של שלמות סידרות החלל תו

מסביבתם. יקלטו בתוכם הקבועים
 הארץ כדור את שיסובבו כוכבי־לכת יהיו

 מן יסובבוהו אחרים לקו־המשזוה; במקביל
 שאוצר וככל הדרומי. לקוטב הצפוני הקוטב

 ויגדל, ילך בחלל הקיום תנאי על הידיעות
נוש חלליות להטיס האפשרות תיווצר כן

תת יקרה, זה שדבר ברגע אדם. בני אות
 היא החלל. תוך אל האמיתית הפלישה חיל

 שתשגרנה קבועות, תחנות־חלל על תתבסס
הראשון. הנסיוני הירח שוגר בה דרך באותה

 יהיה החלל, כובשי בפני הראשון הפיתוי
 מזה אליו. להגיע ירצו הם (האמיתי). הירח

 זרמים שני בין וויכוח מתנהל ,שנה 70
 פני על הנראים הלועים האם מדענים: של

 על־ידי נוצרו לטלסקופים, מבעד הירח,
 בו- נפילת על־ידי או הר־געש, התפרצויות
 צילום שום הצליח לא כה, עד כבי־שביט?

 יתבעו הצדדים שני המתווכחים. את לספק
 והבאת הלועים, של ישירה בדיקה בוודאי
למיבחני־מעבדות. מתוכם חומר

★ ★ ★
לירח ימים 10

 אזלהיר^תארג^^ הראשון מסע ך*
 קרש- תשמש היא קבועה. תחנת־חלל | (

 מענקי אחד ולכל למאדים לירח, קפיצה
ב החוקרים יפליגו מתחנת־החלל היקום.
ה* הקרקע. על ותוכן תיבנה אשר חללית,

את מתח הואשוו המלאכותי חיוח שיגוו

הירח מן
ש פני ך■ מ ם ח  איש־מדע עורר שני
 בראון, פון ותר עולמית. סנסציה גרמני /

 קליעים־ לפיתוח האגף של הטכני המנהל
 תוך כי ניבא ארצות־הברית, בצבא מונחים
 תוך אל האדם יפלוש הקרובות השנים
את בפרוטרוט תיאר אפילו הוא החלל.

ל יגיעו לא מהם כמה מלאכותיים. לכת
 של האוויר מעטה בתוך יתחככו רב, גובה

 יוט- אחרים וייעלמו. שיתפוררו עד האדמה,
ה כדור סביב יחוגו יותר, רב לגובה סו

משד כשהם קץ, בלי קבוע, במסלול ארץ
שהמכשירים המדעי החומר את לקרקע רים


