
י סייס חזיז וזפזלס

שמורות) חופויוח (נלתצפית

עוד תתקיימנה הכאה לכנסת הבחירות כי מאד יתכן •
ה. נ ש  ויקרא מלאכותי משבר ייצור ביג׳י ני חסיכויים גברו שוב לאחרונה ה
מן שאפשר נמה עד להיבנות נדי העשור, חגיגות תום אחרי מיד לנחירות

 בשנה הבחירות קיום נגד העיקרית הסינה החגיגות. בשעת שיווצר הטוב הרצון
 או שנה־וחצי בעוד המדינה את יפקוד שאמנם והולן הגובר הבנוחון הבאה:

תתקיימנה אם הבחירות, על צלו את מזיל שכבר יעצום, כלכלי משבר שנתיים
ו.959 של השניה במחצית רק

האפשר. כגדר עתה הנהו והצ״ב חרות כין מושלם איחוד •
 המכשולים את המסלק הסכם כמוס בסוד •המפלגות שתי ראשי חתמו עהשבו

 יצטרכו עתה חרות. מצד בא הוויתורים עיקר לאיחוד. האחרונים הרעיוניים
האיחוד. מתנגדי סל להתגבר המפלגות בשתי המנהיגים

 תקריות רבעיק אלה תהיינה הוא. גם יוסר הדרומי בגבול השקט •
 בקרב התסיסה הגברת הגורמים: מקאחיר. ישירה בהשראה שלא מקומיות,

 ומארבים מיקוש בפעולות ביסויה את תמצא אשר עזה, ברצועת הפלססינאים
 העבר אל מסתננים של רבים אלפים תדחוף אשר הקשה, הבצורת קטנים;

תבואות. אחר בחיפוש הגבול, של הישראלי

 תקריות התגברות של במקרה להתלקח. עלול הירדני הגבול גם •
שטח מתון שכירות יחידות המצרים יפעילו שוב החזיתות, בשאך הנבול
 לגרור ברורה במטרה ירדן, ממשלת של לרצונה בניגוד ייעשה זה דבר ירדן.

ירדן. נגד ישראליות פעולות
עיראקי צבא תציב לא הירדנית־עיראקית הפדרציה •

 הירדנית, בעתונות כך סל הכתבות למרות הירדן. של המערבית בגדה
מהתגרות ותימנע המסרב עצת את זאת בנקודה תקבל ןירד ממשלת כי ברור

ישראל. של המוצהרת בעמדתה
 ירדן. לממשלת גדולים כסף סכומי תעניק ארצות־־הברית •

הכלכלית. התמוטטותה למניעת
 כי הסיכויים נוכח דחוף ניעשה הדבר

הכספי המענק תשלום את תפסיק סעודיה
לירדן■

גמר■ פעילות יגלה נאט״ו •
ש סיכויים אין כי ההכרח נוכח חב.
 כלפי יותר פשרנית בעמדה תנקום רע״ם

 הצפון־אטלנטי ההגנה ארגון יטיל המערב,
 הקשרים את להדק הבכירים פקידיו על
-----׳--------------- ישראל. עם

 לטובה שינויים יחולו לא •
ל פרם ישראלייתורכיה. כיחסי

 קפאון לשרור ימשיך המסחריים, יחסים
תק- :הנדיבה המדינות. שתי בין ביחסים

 ו־ אנקרה בין להתקרבות תורכיות חת
קאחיר.

מש על הטילה הממשלה •
 המפלגה לועידת מפ״ם לחת

 חיונוסלאכית, הקומוניסטית
 ונתן חזן יעקב מדינית. שליחות

טימו. המו־של עם במגע לבוא וינס פלד
 המדיניות את לפניו להבהיר מנת על

הישראלית.
השידו על מאיים משבר •
 סיכסוד .ישר^ל של הערכיים רים

וחר-אי החוץ, משרד בין סמכויות  ל- ̂ו
הממשלה 1 ראש משרד ובין אלה, שידוריה
 את לבטל עשוי■ ישראל, לקול האחראי
 הסיכמוך אלו* מישדרים של ׳עילותס
 אולם סינזזליות, לנקודות, עתה מצטמצם

 בתוכן גס ולגעת להתפתח עלול הוא
השידורים.

לשורות הגיוס להגברת למערכה יצאו המשטרה מפקדי •
 על שישפיעו בקריאה לשוטרים, יפנו הנפות ומפקדי הכללי המפקח החיל.
 באופן מידלדלות שורותיה אשר במשטרה, לשרות להתגייס האזדחייס חבריהם

עקבי.
 מידיהם להוציא כדי הדתיים, נגד כתתקפה תפתח מפא״י •
כי החעה התגבשה בספא-י חממלסתי־דתי. החינוך על השליטה את
 מסויה תחת משלח, חינוכי זרם *קייס להמשיך הדתות למפלגת להרשות אין

באמת. ממ&כתיים הפכו הזרט־זו שיתר בזמן י,ממלכת
השער המטרות. לכל בנקאית לריבית אחיד שער ייקבע •
יעלה. צמודייערך ארוכים מלוות של שעו־חריבית גם לכולן. /״\\0 יחיה
שנת מאז הראשונה הפעם זו דיבידנדה, תשלם החשמל חכרת •
 900ב־ החברה הכנסות את תגדיל בתעשיה החשמל תעריפי שהעלאת אחרי ,1950
ל׳׳י. אלף
בקרוב תוקם זרות כדורגל קבוצות להבאת מאוחדת חברה •

פר עסקים למנוע במטרה שנוסדה החברה, ומכבי. הפועל אגודות מרכזי על־ידי
 עתה עד שהביא הכדורגל, מסוחרי אחד על־ידי כנראה תנוהל זה, במוסד סיים

הפרסי. חשבונו על כדורגל קבוצות
 יכריזו הצפון ומחוז חיפה שופטי יתפלג. הכדורסל שופטי איגוד •

 הגורס זה. באירגון תכיר לא לספורט ההתאחדות ואילו אירנונית אוטונומיה על
 איגוד בידיעת שלא בפאריז, מאמנים לקורס כדורסל שופטי שני שליחת לפילוג:
הכדורסל. מגרשי על שערוריות יתרחשו מחפילוג כתוצאה הכדורסל. שופטי

במדינה
העם

התפוזיס דיח
ב נלינה השדה, נצא דודי, .לכה

 אס נראה לכרמים, נשכימה כפרים.
ה הנצו הסמדר, פיתח הגפן, פרחה

לן. דודי את אתן שם — רימונים
 כל פתחינו רעל ריח, נתנו חדודאים

"מנדים . . .
 ידע לא השירים שיר את שחיבר המשורר

 הארץ על השבוע פרוש שהיד, הריח את
 הגיע התפוז עץ רננה. של בצעיף כולה,

 ש־ אחרי הביניים, בימי רק לארץ־ישראל
ה הים לחופי מהודו־סין הביאוהו ימאים
 כמותו האופייני ריח אין שוב עתה תיכון.

הארץ. ליפי
 אלף על השבוע התגבר המשכר הריח

 ממוכנת תרבות של הרעים הריחות ואחד
 אל הגיע הערים, ללב חדר הוא חדישה.
 פסח, ערב שנה בכל כמו בארץ. האדם אחרון
 הסתומה הכמיהה את הישראלי באדם עורר

 לו, קראה מפתה בת־קול החופשי. המרחב אל
 ומעלה, שנה אלפיים לפני הארץ לבני כמו

בכפרים...׳* נלינה השדה, ״נצא
 ריח הרעים. הריחות בארץ חסרו לא

 הצפוני. הגבול על ריחף אבק״שריפה של
 של ריח מירושלים. נדף קנוניות של ריח

 אולם מאומנות. בנחיריים עלה מתקרב משבר
 הריחות כל השבוע יישכחו ימים כמה למשך
 הטבע, התחדשות של הנצחי הפלא האלה.
 הארץ בני של ההיסטוריה בשחר שהניע
ב ולמלאם השמיים אל מבטם את לשאת

מה
* האיום

בעצם? שמו,

 חג את בבושמו ימלא שוב שירתם, דמויות
תשי״ח. האביב,

סדיגיות
וקע״ם חזיז
 של שראשי־התיבות בכך סמלי משחו ״היה
 ?!ט־ הערבית ״הרפובליקה החדשה המדינה
 רע*ס. למילה בעברית הצטרפו — אוהדת*

 רחוק, כרעם האיחוד מעשה היה אמנם כי
*מתקרבת סערת־ועמים המבשר . . . 

 )1062( הזה העולם פרשן סיכם אלה במלים
 המצרי״סורי, האיחוד של לידתו תהליך את

 אל־נאצר עבד שגמאל אחרי מעסות שעות
 קא־ של אחוזי־השכרון להמונים עליו הודיע

מ כמעט נתקבל החדש העברי השם היר.
 משתמשים החלו בישראל רבים דוברים אליו•

 הראשונה הופעתו אחרי ימים שלושה בו.
ה של הרשמי כשמה נתקבל חזה בהעולם

ה כשרגלו רע־׳ם, של המאהזד הצבא •
 אחרי רודף במצריים, והשניה בסוריה אחת

 קאריקטורח הכבושה*. ב״פלסטין בן־גוריוז
אל־מוסאוואר. המצרי בשבועון

ראדיו של העבריים בשידורים החדשה, מדינה
קאהיר.

 מש־ התחבס מאז המוחצת. התשובה
 על להגיב כיצד קשות הישראלי רד־החוץ

 בהקמת הכרוך ומדרום, מצפון הכפול האיום
 היתד. לא המאוחד. הצבא בעלת הרפובליקה

 סוף־ נמצאד״ השבוע קלוב מדינית תשובה
המוחצת. התשובה סוף,

עמ את הפגיזו בצפון צד,*ל תותחי בעוד
יש לפועלים הפריעו אשר הסורים, דות

 בו ראיון פורסם שבאמריקה ובעוד ראליים,
 אם לקאהיר לנסוע נכונותו על ביג׳י הודיע
 פגזו את החוץ משרד ירד, לשם, יוזמן
ביותר. הכבד

 להשתמש שלא ביקש בו חוזר, הוציא הוא
קע-ם*. בשם אלא רע״ם, בשם להבא

 הגדול הצעד את הסבירו המשרד דוברי
 אינה ״רפובליקה* ראשית, סיבות. בשתי
 ״קהיליה בשם להחליפה ומוטב עברית, מילה

 רצוי לא ובעיקר: שנית, המאוחדת*. ערבית
 בשמה אל־נאצר עבד של ממלכתו את להגדיר

הנוראות. מתופעות־הטבע אחת של

שלה הממ
צורמת הרמוניה

ה משרד לבין ראש״ד,ממשלה משרד ״בין
 שרת־החוץ לבין ראש־הממשלה כבין חוץ,

 קרא גמורה!* הרמוניה שוררת אישי, באופן
ב בתרועת־נצחון בן־גוריון דויד השבוע
 לידיעות גמורה הכחשה זאת היתד, כנסת.

 מאיר גולדה בין חמור אישי סיכסוך על
 ב־ בהרחבד. ונותחו שפורמו פרס, ושמעון
 ),1067 הזה העולם (כתבת־שער עתונות
בכנסת. והוזכרו
 את לקרוא הספיק שביג׳י לפני עוד אולם
 שהוכיחו אחרות ידיעות כמד. באו דבריו,

ב צורמת ופרס גולדה בין ההרמוניה כי
 במעריב, באד, הראשונה הידיעה מקצת.

 קבוצת־ד,מנהלים: של הבלתי־רשמי הבטאון
האח ההתפתחות לאור ישראל של ״מצבר,

 נרחב דיון היום יידון התיכון במזרח רונה
 משרד־ה־ מנהל סרס, שמעון מר בפגישת
 פליכס מר צרפת, ממשלת ראש עם בטחון,

גאיאר.״
פר שמעון של בהשראתו מעריב, הוסיף

 הפנימיים הלבטים אף על כי ״העובדה סומת:
.כרגע צרפת, של . ה את גאיאר מר מצא .
חשי את מוכיחה פרס, מר את לקבל זמן

 בינם. שיידונו הנושאים של הרבה בותם
 לערוך גאיאר מר שעומד בסעודת־צהריים,

 מיניסטר־החוץ, גם ישתתפו פרס, מר לכבוד
 מר ומיניסטר־הפנים, פינו, , כריסטיאן מר

בורג׳ם־מונורי.׳* מורים
 יכלו תמימים קוראים והשרה. הפקיד

 פקיד פרם, שמעון של ענינו מרי לתמוה
 ב־ להתערב צבאיים, בענינים העוסק בכיר

ה מכרעת, חשיבות בעלי מדיניים ענינים
ראשי־ממשלות. עם בפגישות נדונים
 של השגרירות אנשי תמהו מהם פחות לא

 של זו נוספת פלישה בפאריס. משרד־החוץ
 חן מצאה לא לתחומם פרסומת שמעון

הודעה.רש פירסמו היום למחרת בעיניהם.
 מאיר. גולדה של הקרוב בואר, על מית

 שום עם תיפגש לא ששרת־החוץ הדגישו
 שר־התוץ הרשמית: האמתלה צרפתי. שר

לבון. לנסוע עומד הצרפתי
 שקוף: היד. ההודעה של האמיתי התוכן

 היה לא ישראל של הרשמית לשרת־החוץ
 הצרפתי, שר־החוץ עם להיפגש חשק כל

 הודיע■ בדרגה, ממנה נמוך פקיד שפרס, אחרי
 לא הכפילות ראש־הממשלה. עם פגישתו על

מעליבה. גם אלא מגוחכת, רק היתר,
 לפאריס בבואה גולדה. התחרטה זאת בכל
 עמו דנה דקות, 50 למשך פינו עם נפגשה

 על עמו דנה לא היא שוטפים. נושאים על
 בעצם, מיהו, ביותר: המעניין השוטף הנושא
ישראל? של לעניני־החוץ אחראי

בריאות
הכרונית המחלה

 בשנה פעם הזולל באגדה, דרקון כמו
 כן לעולם, שבע ואינו הארץ, מבנות בתולה
 על חיתתה את המפלגתית המפלצת מסילה

 טרף, לשחר יוצאת היא פעם מדי ישראל.
נוסף. שמן נתח לבלוע
המפ לקיבה ביותר השמנים הנתחים אחד
מחלקים כיום הבד׳מות. ביטוח הוא לגתית

 העברית: בשפה ביתר זזדוטה המושג *
 פול ״קבלת של ראשי־חתיבות ״קפמ*ש,

םלמת־שנויינד*.


