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ץ וו ב ה 0£111ה ש י 1173 ה
ץ דהג טג  אביגרגר סיטובגור, י\<זי?.אלי.0 ת

 גזנזביד .נ:״אר!ןיט", ?צי\־\זן\צה מלנוט,
 ,,תגו■ .•הגא כ\ה.ב נזעובץ. הגא בטור גנז
 גזפגלפל להיגזז זגייב שהגא הגה הגב, בץ

 ןנזה1זלה גג לה אריג וגויה, הי גהלא
 ההגהי־ ההביבי, אה אוההי להגתו. ירט

 להגי־ ההגאאה גהטיבגןו. ה?לאהיה ןה1
ו יליו הלהט, כה.״ ו ג  ביה־ההו גבגגו ב

ה ו5הההה לא בהל־אביב, היבג\  בהג־ ו
 הגהי־ בג הואטיגג הגא הטגבאג הי?ה.

או גה טיה,  של הלשג\ היוגשי גה, ב
 ה־ הלשג\ גהיוגשי הטבויה הא?והיה
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 חמשה של יהם
 בתו־ .42 חינים;

ממש כלי .44
 .46 המיתרים; ק
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העם
ע ל רג □ ש שלג

 וכל תבל מדינאי בל הצליחו לא אשר את
 אזרחית השבוע הצליחה המרחב, שליטי

 היא ירושלים. מוצררה, משכונת ישראלית
שלום. של לתקרית גרמה
 המפריד ההפקר שטח לתוך חדרה היא

וירדן. ישראל בין
 מטרים, ששר,־עשר של מרחק התקדמה היא
ביריות. להיקטל מבלי

המרחב. אזרח המדינית, בין בן ילדה היא
 נציגי בין דחופה להתקשרות גרמה היא

וירדן. האו״ם ישראל,
 משי־ משלחת להרכיב אותם המריצה היא
מופתית. באחווה שפעלה לשת,

יש לשטח המשלחת על־ידי הוחזרה היא
הנולד. הרך עם יחד ראל,

עז. היתה היא

מדינינת
ד ט ס ו ס ר ה מ ג נ

ה מאשר לחרות חזקה יותר דפיקה ״זו
 עסקן השבוע שמח ברחובות!״ שלהם מפלה

 ז׳אק של לסילוקו התכוון הוא מפא״יי.
 שר בגין, מנחם של האישי ידידו סוסטל,

צרפת. בממשלת
 הרות הפסידה בה הרהובותית, המפלה

 היא מאד. חמורה היתד, מקולותיה, 490/0
מפ בוחרי בין הריאקציה חוזק על העידה

 להנחית תקוותיהם שנתבדו אחרי זו, לגה
 מפלגה בשביל אולם מפא״י. על ניצחת מכה

 ידידות על הפוליטית עמדתה את שביססה
 באמת סוסטל של הדחתו היתד, צרפת, עם

יותר. עוד חמורה
 מעטה סיבה היתד, המפא״יי לעסקן אולם
 סוסטל לסילוק שהביאו המאורעות לשמחה.

 חסר־תק־ משבר של התקרבותו את בישרו
הישראלית. למדיניות דים

ו ישראל בין הידידות שניה. הזית
 מעשי צרפתי שיקול על בנויה היתד, צרפת
 באלג׳יריה, המלחמה נמשכת עוד כל וצונן:

 הכל־ הלאומית התנועה תומכת עוד וכל
ביש לתמוך לצרפת כדאי במורדים, ערבית

 ולהסיח הערבים עורף על לאיים כדי ראל,
 חזית מעין היתד. ישראל כוחותיהם. את

אלג׳יריה. מלחמת של שניה
 דה־גול שארל של לשלטון עליתו עם

 שורה משתנה. זה שיקול כי הסימנים התרבו
 כצפורי־אזעקה: פעלו בולטים סימנים של

 התחמקות ואייר־פראנם, רנו עסקות ביטול
 עם רצינית מפגישה הצרפתי שר־החוץ

 אולם בפאריס. האחרון בביקורה מאיר גולדה
עצ את ניחמו בירושלים המדיניות מכמני

ש הדו״חים מן שניזונה אחת, באמונה מם
בפאריס. ישראל משגרירות הגיעו

 מסוגל אינו שדה־גול האמונה זאת היתד,
 בבך ירצה אפילו באלג׳יריה, לשלום להביא

 באל- צרפתיים* מתנחלים מיליון כי מאד.
 של לפשרה להגיע לו יתנו לא פשוט ג׳יריה
מת הנהנים אלת, מתנחלים מיליון ממש.

 החיילים מיליון חצי של הגלויה מיכתם
ממ ששום כוח הם באלג׳יריה, הצרפתיים

 להתמודד כה עד יבלה לא צרפתית שלה
עמו.

 מגע שקיים הידיעות כשנתאשרו גם לכן,
 ממשלת־ ושליחי דה־גול נציגי בין סודי

 הודאגו לא בשוזייץ, האלג׳ירית השיחרור
 גאון גם כי ידעו הם בירושלים. המדינאים

 על שיתקבל פתרון למצוא לעולם יצליח לא
 והמתנחלים הערביים לוחמי־השיחרור דעת

יחד. גם הפאשיסטים על־ידי המונהגים
 של הדחתו הטובים. האנטי־שמים

יש לממשלת אחרונה אתראה היא סוסטל
 הידיד סוסטל, כי כוזב. זה חשבון כי ראל

 ישראל, ממשלת של ביותר העקבי המוצהר
 של ביותר העקבי התקיף המנהיג גם הוא

 ששתי מקרה זה אין אלג׳יריה. מתנחלי
 סילוקו אחד.** באיש שוכנות אלה תכונות

ה מטעם המתנחלים על מלחמה הכרזת היא
בצרפת. לבטח עתה השולט איש

 של לשלום במהרה יביא דה־גול אם ספק
גדול פער קיים עדיין הנידון). (ראה ממש

ית אמיתיים, צרפתים מהם חלק שרק *
ומאלטאי. איטלקי ספרדי, ממוצא רם

 פיאר המרידה, מראשי שאחד למרות **
 עצמו על הכריז ,28 בן צנחן לאגאייאר,

 ואנטי־ע- אנטי־שסי ״אנטי־קומוניסטי, כעל
 פאשים־ הם המרידה ראשי שאר וגם רבי",

 השבוע פנתה זאת לעומת מוצהרים, טים
 אלג׳יריה, ליהודי החופשית אלג׳יריה ממשלת

 כבניס השחרור למאבק להצטרף להם קראה
האלג׳ירי. לעס טווים

ו עצמית הגדרה המבטיחות הצעותיו, בין
דרי ובין לאלג׳יריה, הדרגתית עצמאות

 הכרה על העומדים לוהמי־השיחרור, שות
 העם של בלעדית בהנהגה בהבשלתם, מיידית

 ,־גולדד ברור: אהד דבר אולם האלג׳ירי.
 מרחיקת־ לפשרה הרצינות בכל עתר, חותר
 אימון של רבה למיד־ זובח והוא לכת,

 באופן מינו שכבר לוחמי־השיהרור, מצד גם
 עמו, צבאי למשא־ומתן נציגים בלתי־רשמי

בדרישתו.
 התחלת זה אבל — המלחמה סוף זה אין
 היא המלחמה של הסוף והתחלת הסוף.

 הצרפתית־ השותפות של הסוף התחלת גם
יש ממשלת כי מחייב ההגיון הישראלית.

 הנשיא מן תמיכתה את עתה תעביר ראל
ה האופוזיציה ראש סוסטל, לז׳אק דה־גול

 הגנרל את יסלק למען החדשה, לאומית
 פרם שמעון לא אולם מכהונתו. הפשרני

 תפנית בנקל לבצע יוכלו בגין מנחם ולא
כזאת. הדה

■רושרים־בון ציר
 ער שנשמר פרט בניו־יורק נודע השבוע

 על מוזר אור הפיל הוא כמוס. בסוד כד,
באו״ם. ישראל משלחת פעילות

 היה ואשה איש 15 בת ועדת־משנה על
 האנטישמיות. בגנות הצעת־החלטה לנסח
 קטריג־ ווצ׳יאך — קומוניסטיים נציגים שני
 — מברית־המועצות ומירונובה מפולין סקי

״הפ את המחלה, כמקורות להזכיר, הציעו
הנא על־ידי שבוצעו ומעשי־הזוועה שעים

 השניה״, .מלחמת־העולם ובשעת לפני צים
צלב־הקרס. את וכן

 הקלעים מאחורי פותחה האחרון ברגע
 של קבלתו את למנוע כדי קדחתנית, פעילות

 ידידיד על לחצה בון ממשלת זה. תיקון
הנא את המזכיר משפט כל למחיקת לפעול

 סתמי בגינוי להסתפק צלב־הקרס, ואת צים
 דתית. הפליה של כתופעה האנטישמיות של

 צל להטיל היה עשוי פוליטי גינוי הסיבה:
 בגרמניה קיימים פוליטיים גופים על גם

).8־9 עמודים (ראה
 זה? בכיוון שפעלו גרמניה היו,ידידי מי

 ארצות־הברית ממשלות הסוד: נודע השבוע
המ ההחלטה כי חששו ששתיהן וישראל,

 נשק לספק להוסיף עליהן תקשה תוקנת
לגרמניה.

 להן גורם הדבר היה הצליחו, אילו
 ר,תיקיי נכשלו. מזלן, למרבית ניכר. בזיון

חמתן. ועל אפן על נתקבל הקומוניסטי

הצבאי המימשל
״ פר■ ה מ ד א ה ״
מ צבאי כתרגיל בזריזות, בוצע הכל
ב החלו אך פעמים. עשרות ובוצע תורגל
 המיפשל לביטול יוזמה על הדיבורים כנסת

 ומפלגווג מפ״ם בין שותפות תוך הצבאי,
 נכנסה הגדולה והמכונה — ומק״י הימין

לפעולה.
 קמה ישראל ערביי בקרב כי נתגלה לפתע

 התארגנו, אל־נאצר עבד סוכני נוראה. סכנה
 בטחון על מאיימים הסתה, דברי פירסמו
 לענינים והצהרונים היומונים סופרי המדינה.
 במנגנון־ה־ קשורים כולם שכמעט ערביים,

 נרעשים, בגילויים ביניהם התחרו חושך,
המנגנון. אנשי מידי מוכנים קיבלו אותם

 ה־ לביטול יוזמה של קודמים במקרים
 רשתות- בגילוי המנגנון הסתפק מימשל,

ש צעירים, פלאחים כמד, של קטנות ריגול
 חששו הפעם כזו. להזדמנות במקרר נשמרו
 בך על יותר. רצינית היוזמה כי כנראה,

 ראש־ יועץ יותר. עוד נוראה סכנה גילו
 מסי- בעצמו כינס ערביים לעניינים הממשלה

 מע־ על פיקח הנגע, לחשיפת בת־עתונאים
רכת־הפירסום.

 מערכת הבקבוק: מן שהוצא הנורא השד
 המורכבת (״האדמה״), אל־ארד כתב־העת

 העממית החזית של הלאומי האגף מעסקני
הערבית.

 ההמולה בכל מצוא. לעת התרגשות
ח תופעה אינו אל־ארד מרכזי: פרט נשכח
הו כבר חדשים, כמה מזה קיים הוא דשה•

 כמעט חד־פעמיים גליונות 15מ־ למעלה ציא
 גל- בשמו*. קלים שינויים תוך שבועיים,

 המוסדות על־ידי בעיון נקראו אלה יונות
 להיפך, התרגש. שאיש מבלי וכתבי־העתונים,

 כדי מאומה עשו לא הצבאי המימשל אנשי
 עתונם, את לפרסם אל־ארד לאנשי להפריע

 ברחבי גליון כל של טפסים 3000כ־ להפיץ
הערבי. הישוב

ר,- שנסתברה כפי זי, לסובלנות הסיבה
>6 בענווד (המשך

 להוצאת ברשיון צורך אין החול!. לפי *
חדיפעמית.

1י68 חזח הפולט


