ניצחונם הגדול הראשון ,כאשר
רה שתביא בימים הקרובים לפגישה בין
נשיא צרפת לבין ראש ממשלת אלג׳יריה ה
לוחמת .היתד .זו ,בלי ספק ,התחלת הסוף
של השלטון הצרפתי באלג׳יריה — שהוא
הבסיס היחיד לשיתוף־הפעולה בין פאריס
וירושלים.
• הדגל הצרפתי הורד רשמית מן
התורן בדאקאר ,כאשר קמה לתחייה מדינה
אפריקאית עצמאית חדשה — הפדרציה
של מאלי ,שהשתחררה בשלום מן העול
הצרפתי.
• נערכו ב קונגו ההכנות הסופיות
להכרזת הרפובליקה העצמאית ,בארץ הא
דירה והעשירה שהשתחררה מן העול ה
בלגי.
אביב החרות בקע באפריקה .התמוטטות
האימפריות הקולוניאליות הישנות — אותן
האימפריות אשר המשטר הקיים בישראל
מרגיש בקירבה פנימית אליהן ,וכובש בכש
רון כה רב את לב שליטיהן.

יחסים מרחביים

הישראלי בבראזיל -
האם הוא ציוני פעיל ?
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הופעות הבכורה בתד־אביב
גן ב.צ.א ,.כ־ 8.30כערב
יום ג׳ 28.6

מוצ״ש 2.7

הופעה יחידה
בחיפה

הופעה יחידה
בירושלים

״ארמון״ ,יום ד׳29.6 ,

״אדיסון״ ,יום א׳ 3.7

כרטיסים

בתל־אביב  :כנף ,רוקוקו ,לאן ,שעשועון.
ברמת־גן :ריבניץ.
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פרסום בלקיל

*

דויד בן־גוריון לא נסע לפאריס רק כדי
לקבל .הוא היה מוכן גם לתת .מאחר שהוא
מומחה לענינים ערביים ,נתן עצות לדה־
גול כיצד לפתור את בעיית אלג׳יריה —
מבלי לדעת על המיסנה שתל שם) .ראה
לעיל( .״בן־גוריון הביע את דעתו בעוצמה
וללא אמירת חצאי־דברים,״ טילגרף בהערצה
אחד הכתבים שנילוד לראש־הממשלה בסיורו.
הפתרון שביג׳י הציע :חלוקת אלג׳יריה
לשתי מדינות — צרפתית וערבית .דוגמת
ישראל ,אמר ,משמשת ערובה כי זהו
הפתרון המעשי ביותר .ראש ממשלת ישראל
לא הסתפק במתן עצות מופשטות .כידיד
שהוזמן לביקור שני ,שלא מן המניין ,אצל
נשיא צרפת ,ראה את עצמו זכאי להיכנס
לפרטים :חלוקת אלג׳יריה חייבת ,כך אמר,
להבטיח מעבר בין אזור החוף ,המאוכלס
אירופאים ,לבין מידבר אל־צחרה .הוא אפילו
יעץ ,ברוב ידידותו ,שצרפת תלך בעקבות
ישראל ותעשה מאמץ ליישובו החלוצי של
המידבר הגדול.
״בנקודה זו,״ סיפר לאחר מכן אחד המל-
וזים ,״היתד .השיחה מעניינת ביותר .כי
בן־גוריון ניסה לשכנע את דר,־גול שהוא
טועה בהשקפתו לפיתרון בעיית אלג׳יריה.״
סואץ  '00צ .קומדיה זו נערכה ב
עצם הימים בהם התפרסמה בפאריס השמו
עה כי בקרוב יבקר ראש ממשלת אלג׳יריה
החופשית ,פרחאת עבאס ,לדיון בהצעת ה־
גנראל דה־גול להפסקת־אש .הצעה זו מבו
ססת על העיקרון שתושבי אלג׳יריה רשאים
לקבוע את גורל מדינתם — אפילו עד כדי
עצמאות מוחלטת.
תכנית החלוקה ,אותה העלה ראש ממשלת
ישראל ,אינה הצעה חדשה .ערביי אלג׳יריה
דחו אותה בתוקף ,בראותם בה פגיעה אנושה
במולדתם .תוכנית בן־גוריון אף העניקה ל
צרפת לא רק את רצועת החוף ,כי אם את
אל־צחרה העשיר במיכרות ובשדות־נפט ,ש
מורד  ,אלג׳יריה הודיעו כי לעולם לא יוותרו
עליו.
למשקיפים פוליטיים מן הצד הזכירה כל
הפרשה את עמדת ישראל ב־ ,1952ערב פינוי
הבריטים מתעלת סואץ .שעה שהיה ברור
לגמרי כי הבריטים גמרו אומר להוציא את
חיילם האחרון ממצרים קם נציג ישראל ב־
או״ם ,ביקש מהם למען שלום המרחב שלא
יעשו זאת .היה זד ,זמן קצר אחרי עליית
עבד אל־נאצר לשלטון ,והמצרים לא שכחו
זאת עד היום הזה .כי המטרה הקדושה ב
יותר של מלחמתם הלאומית במשך שלושה
דורות היתד ,סילוק הצבא הבריטי ממצרים.

דה־גול וכן־גוריון
עצות לגדולים
המורדים האלג׳יריים ,אשר לפי מקורות
ערביים איבדו למעלה ממיליון הרוגים• ב־
משך חמש שנות המרד ,דובקים בפינוי ה
צרפתים מארצם באותה התלהבות שבה דרשו
המצרים את פינוי הבריטים .קיימים כל
הסיכויים שגם הם לא ישכחו את קריאת
ישראל למעצמה הקולוניאלית לבל תיטוש
את אדמת אלג׳יריה.

צי 1נ 1ת

ז

ה ח תו ל והעכבר*□
מי יתלה את הפעמון הציוני על צווארו
של החתול הסורפני ששמו דויד בן־גוריון?
נחום גולדמן ,הלוחם האמיץ ,שמעולם לא
גילה נסיה רבה להתגרות בבעלי־חי בעלי
ציפורניים חדות .היה מוכן לתת הדרכה.
הוא היה זקוק רק לכמה עכברים שיתנדבו
לבצע את המליכה המעשית.
לצורך זה כינס השבוע את משלחות כל
המפלגות הציוניות בישראל ,באולם אשר
בבית סוקולוב .״ההסתדרות הציונית אינה
פיגום שאפשר לבטלו עם הקמת המדינה!״
קרא בהתלהבות ח״כ מפ״ם יעקוב חזן.
גם שאר חברי המשלחות היו חדורים רוח־
קרב.
כאשר סיים הנשיא את דבריו ,והחברים
קיבלו רשות להתבטא ,עמד ח״כ הצ״כ יוסף
ספיר במיוחד על בעיית עידוד העלית
מארצות המערב .״כדי לעודד את העליה מ
ארצות אלה מוכרחים לשנות את המשטר ב
ארץ!״ הוא קבע ,זכה מיד לתשובת מישהו
מהספסלים האחוריים :״האם כוונתך לשל
טון של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ?״
החברים פרצו בצחוק ממושך ,ספיר לא
השיב.
לא היתד ,זו השאלה היחידה שנשארה ללא
תשובה .כאשר נדמה היה לגולדמן שהוא
נהנה מתמיכת הנוכחים ,ניסה סוף־סוף לגלות
להם את הסיבה העיקרית שבגללה הוז
מנו .קרא גולדמן במרירות :״אם אתם כולכם
מעוניינים באמת בחיזוק התנועה הציונית,
עליכם לתבוע זאת כשם שאני עושה זאת.
ואני מודיע לכם שלא אהיה מוכן להיות ה
קבלן בניהול המשא־ומתן עם ראש־הממשלה.״
איש מתומכי המשך קיומו של הפיגום
לא הגיב .לא היו מתנדבים.

מסים
א מ ת א מ ס תי ת
על במת בית החייל באילת ,עמד באחד
מימי השבוע השחקן הוותיק סעדיה דמארי,
ודיקלם את שורותיו בהצגה רביו ישראל
 . 1960״אנשי מם הכנסה ,הלא הם שוודים
המוכנים לעקל את רכושך בלי נקיפת מצ
פון,־ הכריז ברגש ,״בעד מם של כמד.
לירות שאתה אפילו לא מודה בו.״
אותה שעה בדיוק ,בדירתו של דמארי
בתל־אביב ,הוציאו פקידי ההוצאו־,־לפועל
ראדיו ושתי־כורסאות ,שעוקלו אחרי שהאמן
לא שילם חוב ישן למם־ההכנסה .הוא אפילו
אינו מודה בו.
* מ תו ך
מיליון.

אוכלוסיה

סרבית

בת

ח מי ש ה

העולס הז ה 1187
1

