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 ב״רובינם שער לטפול למחלקה פנה
 הביאוקוסמטיקאי בהנהלת קוסמטיקום״,

 ,2 פינסקר רחוב תל־אביב, רובין, אלכם
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המשפחה כל עם
 בלוי לאפשר מנת על

הוק משותף משפחתי
 לשעה הערב הצגת דמה
 יומית והצגה 6.45

 מיום החל ,4 לשעה
6.3.60.

 פורים ערב ששי יום
 3.30 בשעה
 (פורים) מוצ״ש

9.15 — 6.30 בשעות
אחרון שכרע

במדינה
העם

ע ב ט ר ה אכז ה
״בארץ כבד ״והרעב . .  החוזרות אלה, מלים .

 בתנ״ך, אבינו אברהם מימי עוד ונשנות
המ לנביאים ועד יעקוב ירידת פרשת דרך

 העתו־ כותרת השבוע להיות יכלה אוחרים,
 האנושית הטכניקה השתנתה אלמלא — נות

קדם. מימי
 בכמה ישראל. את כיסתה נוראה בצורת
 ביותר הקשה הבצורת זאת תה ה מחלקיה

שלו לפני בהם נמדדים הגשמים החלו מאז
 הבצורת זאת היתד, דורות. וארבעה שה

 שנים בשלוש ביותר והגרועה השלישית
רצופות.
 בתקופה רגילה, ארץ זאת היתד. אילו
 האוכלוסיה כרבע עתה היה יותר, קדומה

 אולם השבוע. גשמי למרות ברעב, גווע
 רגילה. ארץ אינה וישראל נשתנו, הזמנים
 כי היתד, השבוע ביותר הנפוצה הבדיחה
 הבצורת. קיום על לשר־האוצר סיפר מישהו

 ״בישראל, אשכול. לוי התרגש ״איפה?״
המבשרים. השיבו כמובן,״

 אנחה הפליט הבדיחה, לדברי אשכול,
 בצורר. שפרצה לרגע ״חששתי הקלה. של

באמריקה!״
 על סומכת כשהיא חדשה. פומפיאה

 יכלה הבצורת, מפני עליה שתגן עזרת־חוץ
 לשו־ רגשי־השתתפותה את להקדיש ישראל

ב אגאדיר העיר. הריסת רח!קה: את־טבע
ב השניה הפעם זו שהפכה אגאדיר, רעש.
 דמתה עולמית*, חרדה של למרכז זו מאה

 לאנושות הזכיר גורלה העתיקה. לפומפיאה
 פגעי- ושאר פצצות־המימן בתקופת גם כי

 זוועות לחולל הטבע של בכוחו יש האדם,
משלו.

מדיניות
ה צעקה ל די ב
 המדיניות רקע על ביותר הטובה ההגדרה

 בשיחה שנים כמה לפני ניתנה הישראלית,
 של העיקריים המוחות אחד על־ידי פרטית

 הוא ממשי,״ כוח לנו ״אין משרד־החוץ.
 אחו אף קטנה. לילדה דומים ״אנו אמר.

 היא כאשר אולם בה. להתחשב צריך לא
 לישון. יכול אינו אחד אף בלילה, צועקת

 שרוצים מד. כל לבכות. לה לתת אי־אפשר
לישון.״ לאחרים שתתן זה ממנה

 לעולם ישראל נתנה שנים שלוש במשך
 הרגישה והולכת גוברת ובדאגה — לישון

 השמיעה אז מקיומה. מתעלם העולם כי
 חירבת של הלילה — בלילה אחת צעקה

 והוא ישראל, בקיום נזכר העולם תואפיק.
 שעה בכל לגרום יכולה ישראל כי נזכר

נוראה. למלחמת־עולם
מש כי ברור היה היום למחרת כבר

הש רק אולם שוב. עלה ישראל של קלה
 של הפירות היו חשובים מה נסתבר בוע

זו. יחידה פעולה
 אר־ ממשלת הסכמת נחפזת. הזמנה
 ראש־ של ד,״פרטי״ לביקורו צות־הברית

 אחריה התחלה. רק היתד, בארצה הממשלה
הנ — המערב ראשי שלוש הסכמת באה

 וראש־הממשלד. ודה־גול אייזנהואר שיאים
 אישית. בן־גוריון עם להיפגש — מק־מילן

 פסה כן לפני חודש שעוד האמרשילד, דאג
 להזמין עתה נחפז במסעו, ישראל על בבוז

עמו. לפגישה בן־גוריון את
 אחד ענין רק ה ה האלה המדינאים לכל

ה את תנענע ולא בשקט שתשב בישראל:
 עתה בה מיטלטלת האנושות שכל סירה,

 על־ זו דאגה ניצול הגרעינית. הסכנה בים
 — ההזמנות את לו הביא בן־גוריון ידי

 שראל ל פוליטי נצחון רק לא שהנחילו
 הון יכניסו גם אלא ועידת־הפיסגה, ערב

 בשנת בן־גוריון לדויד עצום אישי פוליטי
.73,־ד חייו

 כזה קל נצחון כי עגום. פרם זה היה
 בדרכי־האלימות, רק מושג להיות היה יכול
קרבנות־אדם. הקרבת תוך

 ערב ממשלות תגובת ? לאן — הדרך
 היטב תפסו הן גם כי ספק השאירה לא
 מנגנון- סיבותיו. ואת — הנצחון ממדי את

ל יצא אל־נאצר עבד גמאל של התעמולה
 החריפה ארצות־הברית, על מוחצת התקפה

)7 בעמוד (המשך

 אונית- עגנח כאשר הראשונה: הפעס *
 ז ב־ חופה מול פנתר הגרמנית המלחמה

 מלחמת לפרוץ גרמה וכמעט ו, 91 ז ביולי,
 מועדה. לפני שנים שלוש הראשונה העולם

ב נסתיים אז של הגרמני׳צרפתי הסכסוך
 לידי מארוקו את שמסרה זמנית, פשרה
צרפת.
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