
שפודות וזזבויות בלתצפית
חוסל כאילו לאחרונה, המופצות לשמועות, לב תשים אל •11

 עקשניות שסועות לפרשת־לבון. העיקרי החי העד שהוא השלישי", ״האדם
 בבית־סוהר, נמצא השלישי- ש״האדם מאחר פעם. מדי לאחרונה נפוצות כאלה

לבסחונו. אחראים להיות המדינה מוסדות ממשיכים עירעורו, לבירור שם ומחכה
משה כידי יהיה החדשה הליבראלית במפלגה השלטון •
 הקימו התחברו, והצ-כי הפרוגרסיבי ספיר. ף0יו עם כשותפות קול,

הפרוגרסיבים, אצל הררי ויזהר רוזן פנחס המצב: קרבנות המרכזי. הכוח את
הצ-כים. אצל סרלין יוסף
הח צפויה הליבראלית, המפלגה של הקמתה כעקבות •

 הציוניות הפדרציות שתי הציונית. בהסתדרות מפא״י מעמד לשת
 לאחר סיד ינהלו ניומן, עמנואל של וזו הלפרין רוז של זו — בארצות־הברית

גוף ליצירת יביא הדבר האירגונים. לאיחוד משא־ומתן החדשה המפלגה הקמת ----------------------------------- >
הציונית. בהסתדרות כנפיה את יקצץ למפא״י, במספרו שווה שיהיה
עדתיות רשימות שלוש הקרובות בבחירות תקים מפא״י •

 שעד בעוד העדות. בין היחסים לחידוד בהכרח שיביא דבר הערבים, למען
 הפעם תהיינה הרי מעורבות, מפא-י של הערביות הרשימות כל היו כה

לדרוזים. ואחת לנוצרים תאח למוסלמים, אחת — לגמרי נפרדות רשימות
מפא-י. של הקוויזלינגים לכיסאות המועמדים רוב גם ישתנו ממילא

במאי, מהאחד החל הערכית. כשפה יומי עתון תוציא מפ״ם •
 המפא-יי ביומון להתחרות כדי ליומון, (״המישמר-) מרצאד אל השבועון ייהפך

למפ-ם הדרושים הערביים, תהקולו על ממלחמת־הבחירות חלק זה יהיה אל־יום.
הערבי. ברחוב סק-י של המחודשת התחזקותה נוכח משקלה, על לשמור כדי

תגשים אם שלף, מקלט־הראדיו את להחליף תצמיד אתה •

נמרינהזו
)7 מעמוד (המשך

 שפעל חופשית, אלג׳ירית למען הישראלי
 הבנה של גשר ליצור כדי שקטה פעולה

העמים. שני בין
האחרו בשבועות הוועד פנה השאר, בין

 אפריקה, ובצפון בצרפת אישים לעשרות נים
 האלג׳ירית הממשלה בפני להביא בבקשה

ה הציבור מן חלק של האהדה רחשי את
 הגונים. יחסים לקיום תקוותו ואת ישראלי,

 ראש־ה־ מנדס־פראנס, פייר השבוע השיב
 התוניסים*, של ואיש־אימונם לשעבר ממשלה
 ההנחיות את לפני ״רשמתי לוועד: במכתב

.לי שהעברתם .  לכם ואודיע זו ברוח אפעל .
התוצאות.״ על

 הפל-ן לבין הישראלי הוועד בין היחסים
 פיר־ השבוע השכנות. בארצות דאגה עוררו

 הכחישו כאילו ידיעה הירדני פלסטין סם
ה ״באמצעות האלג׳ירית, הממשלה דוברי
 חברי עם פגישותיהם את הערבית״, ליגה

 האופי אולם האו״ם. במרכז הישראלי•• הוועד
 כי עד בסיגנונה, בלם הידיעה של הכוזב

 (בין אחר. ערבי עתון בכל הועתקה לא
 על דיבר הפל״ן כי פלסטין טען השאר

 בעוד אלג׳יריה״, של הערבית ״המהפכה
 ״אלג׳ירי״ במונחים תמיד משתמש שהפל-ן

 העם מן ניכר שחלק מאחר ״מוסלמי״, או
בלתי־ערבי,) בדברי, ממוצא הוא האלג׳ירי
שבועות לפני עוד היותר..." ״לבל

ן ג ז ו ז ע י ז ג ז י ג ז נ ו א ר ז ו

 שיפעלו אדירי־עוצמה משזרים של רשת בארץ להקים תוכניתה את הממשלה
שיטת על המבוססים הנוכחיים, למשדרים בניגוד (פ.מ.), איפנון־התדר עזיטת לפי

 אך יותר, טובה קליטה תבטיח אמנם החדשה השיטה (א.מ.). התנופתי הגוון
ניתוק לידי תביא היא שניה: תוצאה בארץ. מקלטי־הראדיו כל החלפת את תחייב

החדשים שהמקלטים מאחר בחוץ־לארץ, מתחנות־השידור הישראליים המאזינים
החדשה. בשיטה באירזפה הפועלות ביותר, חזקות תחנות קומץ רק לקלוט יוכלו
לצאת עשויים הישראליים, וחוטפיו אייפמן אדולף לוכדי •

 דויד יקבל אייכמן, משפט סיום אחרי כי הנמנע, מן זה אין מאלמוניותם.
לאומי. ציון־לשבח להם יעניק המיבצע, משתתפי כל את בן־גוריון

 בחיפה, ״רוטשילד״ בית־החולים של כללי מנהל משרת •
האורטופדית המחלקה מנחל של בחלקו הנראה, בפי תיפול,
 העיר ראש של קרוב־משפחהו חדש עולה שהוא שיין, קרול פרום. הד׳׳ר

1!משנה. למעלה זה פנויה המישרה חושי. אבא
לסיור תוכניתה את תגשים לא ש״הבימה" לוודאי קרוב •

ת עו פ דון. הו נ לו  לכיסוי ממשלתית הקצבה יקבל כי קיווה הלאומי התיאטרון ב
 התרבו לזאת, נוסף כזאת. הקצבה הובטחה טרם כה עד אולם הנסיעה, הוצאות

 ביחוד התיאטרון, את להרוס עלולה שהנסיעה התיאטרון, חברי בין הטוענים,
לתשבחות יזכו ולא מ־ושנים, כולם יהיו בלונדון שיציג שהמחזות העובדה לאור

הביקורת.
 לסיור תבוא ג׳קסון מהליה המפורסמת הכושית הזמרת •

בישראל. הופעות
לכדורגל. בהתאחדות חדש סירחון על בקרוב תשמע •

הבינ במשחקיו הסדרנות לעבודות המיכרזים פרשית סביב יתעורר הוא הפעם
רסת־גן. באיצטדיון לאומיים,

כיש המכוניות של (הראלי) התחרות שבמסע לבך צפה •
של העממית המכונית הראשון, כמקום הקיץ, תזכה ראל,

קייזר־פרייזר.

 שמעון על־ידי הוכרז פרו־אלג׳יריה רעיון
צה״ל. בגב סכין כתקיעת ושות׳ פרם

 חשוב, משבר בכל הפעיל. האיש
 לגלות להתערב, גולדמן נחום הד״ר חייב

 השבוע: פעולתו כותרות. וליצור ״פעילות״
 אלג׳יריה. ליהודי שידאגו לצרפתים פניה

 נוסף נסיון בפל״ן, גלוייה התגרות זו היתר■
ה האימפריאליזם עם היהודים את לזהות
מובס.
 הוא איכפת• זה היה לא לגולדמן אך
שלו. הכותרת את השיג

רדיו
ך סימני ר ד
 מגלותו בונפארט נפוליאון פרץ כאשר

 השתקף פאריס, לעבר וצעד אלבה באי
הצר בעתון כותרות של בסידרה המאורע

ברחה ״המיפלצת כלהלן: סזניסר, פתי
הגד צרפת״! בחוף נחת ״העריץ מכלאה״! . 

 מתקרב ״בונפארט לגרנובל״; מתקרב ראל
בהתלה מקבלים פאריס .המוני לפאריס״!

הנערץ״. הקיסר פני את בות
 את לקרוא ישראל קול נהג שנתיים לפני

״הטרו בשם האלג׳יריים לוחמי־השיחרור
״המור בשם להם קרא שנה לפני ריסטים״.

 בשם אותם מכנה החל השבוע דים״•
״הלאומנים״.

 כי הישראלית הצמרת דוברי טענו מעטים
 בגידה עם גובלות הישראלי הוועד פעילות
 במידה הנימה השתנתה השבוע במדינה.

רבה.
 כתב מנגנון־החושך, מדוברי אחד כתב
 היא לחלוטין ״תמימה שגב: שמואל מעריב

,מתק חוגים בקרב עתה הרווחת האמונה
 אלג׳יריה, במורדי תמיכה כי בישראל, דמים׳

 חיסול לפני ממש האחרון ברגע צרפת, נגד
הממ אהדת את לישראל תבטיח המרידה,

 לבוא. לעתיד העצמאית האלג׳ירית שלה
 אלג׳ירית לבחירה היותר לכל לצפות אפשר

 נאצר, כמגמת פעיל, אנטי־ישראלי קו בין
כ פאסיבית, אנטי־ישראלית מדיניות לבין

תוניס.״ דוגמת
 הודאות שתי זו בפיסקה כלולה היו

חשובות:
 את להעביר יכולה הוועד שפעולת •

 לפסי־ מסוכנת איבה של מפסים אלג׳יריד,
 חביב של זו דוגמת מתונה, ניטראליות

 ישראל עם קשרי־דואר המקיים בורגיבה,
 נוכחים בהם רשמיים בכינוסים ומשתתף

ישראל. נציגי
 אילו יותר עוד מועיל היה שהוועד •
כל כאשר שנתיים־שלוש, לפני בפעולתו החל

 העניקח מנדס־פראנס של שלטונו בימי •
 הפכו מכן כתוצאה לתוניס. עצמאות צרפת
 של אישיים ידידים התוניסי השלטון ראשי

תפ מילאו אלה וקשרים היהודי, המנהיג
 בין הקרובות השיחות בהכנת חשוב קיד

והפל-ן. דה־גול
 )1958( אבנרי אור• הזה העולם עורכי ••

)■1960( כהן ושלום

חקלאנת
ר היוו ת־ חיו רן! * ד.י

 נערכה שעבר, בשבוע החמישי, ביום
ה הר־הכרמל על במינה מיוחדת חגיגה
ב השמיים, לכיפת מתחת עצי־אורן. שופע
נכ מאות כמה נאספו מצילים, עצים חסות
 החמישים־מיליון העץ נטיעת לטקס בדים

בישראל.
 פיתוח קיסר היה החגיגי המעמד יוזם
 הקיימת הקרן ממנהלי וייץ, יוסף הארץ:

 הכשרת רשות מנהל גם שהוא לישראל,
 מאווייהם שאף — בנים לשני ואב הקרקע
הארץ. לפיתוח נתונים

 ומשעממים . ארוכים נאומים נישאו בטקס
 אשכול, לוי שר־האוצר מפי אחו ובכללם
 של לגידולם עצים של גידולם את שהשווה

המסח לעלייתם כנראה, בכך, ברומזו בנים,
 לצמרת וייץ יוסף של בניו שני של ררת

המיישבים. המוסדות
 שהיע־ מאלה אחד גצבט. אשכול לב

 הד״ר היה לעין, בלט החגיגי בטקס דרם
 היטב נזהרה וייץ 3שמשפחת גור, עמיהוד
 בדיוק, החגיגה בשעת הזמנה. לו מלשגר
 של בנו ),62( גור עמיהוד בירושלים הצהיר
ה (הסילון יהודה המנוח העברי הבלשן
גור־גרזובסקי: עברי)

 בארץ. כאן לעשות מה עוד לי ״אין
להע המוכנים אחרים, עמים לשרת החלטתי

 אני ארצותיהם. לפיתוח תרומתי את ריך
 לשרות חג־הפסח, לאחר מיד הארץ את עוזב

 לי יימצא אם בתורכיה. שנים שלוש של
ולא״.״ אשוב, זו, תקופה בתום כאן מקום

ה החיפאי בעבר נמשך שעה אותה
 על העלה האב וייץ המרומם. החגיגי מחזה

ב לישראל הקיימת הקרן פעולות את נס
 התעלם המדינה. קום מאז הארץ, ייעור

 העצים מיליון חמישים שבכלל העובדה מן
 חש־ על רבים מיליונים לזקוף יש שניטעו,

ש הממשלתית, הייעור מחלקת של ברנה
 כדי משנה, למעלה לפני ביוזמתו חוסלה

 לבנו, תימרסנה בארץ הייעור פעולות שכל
 פועלו על גם בהתרגשות דיבר וייץ שרון.

 אטאיד יעקב עקיבא המנוח, האגרונום של
 — וחולדה בן־שמן קרית־ענבים, מייער גר,

 הצליח שהלה עד וייץ, על ממונה שהיה
מקומו. את ולתפוש רגליו את לדחוק

 מלהזכירה: נזהר שוייץ אחרת עובדה
 השתרעו החגיגה ממקום מספר פסיעות
 יערות־ שטח ובן ממשלתיות, הייעור אדמות

 עלותו לפני שנתיים ויוער שנרכש אורן
 מייערן של שמו ישראל• לארץ אטינגר של

ה בעליהן מידי אלה אדמות של ורוכשן
 של אביו גור־גרזובסקי, יהודה גרמניים:
 בהיותו הרכישה עיסקת את שביצע עמיהוד

.1916ב־ אפ״ק ממנהלי אחד
 יכול אינני השאר: בין אשכול, לוי אמר
 א־מת כל צעיר. עץ של כריתתו לסבול
 רשלנות מתוך הפוגע טרקטור, רואה שאני

ליבי!״ בי נצבט צעירים. בעצים
 אחדים הפליאה שר־האוצר של רגישותו

 סייע שנה לפני רק כי שנזכרו הטכס, מבאי
 לכרית־ ,מיוחדות נקיפות־מצפון ללא אשכול

 של ולחיסולה בארץ, הייעור ותיקי של תם
ו מיתקניה על הממשלתית, מחלקת־הייעור

עובדיה.
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