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אנגלית
" ויסודית קלה בשיטה לומדים י ד מ י ד ק ״ ס ״ ה י ב .20314 טל. ,74 בן־יהודה ת״א, ב

:נפתחים
 כתיב, דקדוק, שימושית, (שפה דמכוגרים נוספים ואולפנים קורסים ס

והערב. הבוקר שעות בכל הלמודים ).€0זדח61י8311(תס ושיחד, סגנון
 תיכון ה׳־ז׳ יסודי, ג״ח׳ לגומרי כאנגלית נפרדות קכוצות •

לבגרות). להכנה עד הידיעות לביסוס (למתחילים
לאקפטרנים ומתמטיקה באנגלית לבגרות הבנה •

).1961 (מאי־דצמבר
* ו׳) ליום (פרט בערב. 9 עד 3 הצהריים: לפני 12.30 עד 9מ־ והרשמה: פרטים

אישו ואלס כעובי): בייווו;מחופש הנוי
)9 מעמוד (המשך
 כולו, העם על־ידי — מקווה ואני על־ידו, ויידחו והממלכתית, הלאומית ומהותו דמותו

בשאט־נפש.
 מדריכם שמישהו ייתכן הכזב. בטיפוח חדשים זה עוסקים שונים שזרזירי־עט יודע ״אני

 על במלחמת־התקפה לפתוח מתכוונת שמדינת־ישראל הכזב בטיפוח זו, במלאכה ומחזקם
 התחילו שאולי עד פעמים, הרבה כל־כך עליהם חוזרים הכזבים מפיצי הערביות. שכנותיה

שהמציאו.״ בבדותה להאמין בעצמם
 לא כמה עד מוכיח סיני, בחצי־האי הישראלית ההתקפה לפני שנתיים שנישא זה, נאום

 שלא פעולות ביצע דיין שמשה העובדה סביבו. נעשה מה ,1954 ביולי עדיין, לבון הבין
 פעמים, מספר הזמן, בהמשך וגרמה ברבים, ידועה אז היתד, כבר הממשלה דעת על

מתפקידו. להעבירו בדרישה שנסתיימו — מפא״י במזכירות סוערים לוזיכוחים
 קרן. משה בחתימת הארץ, דפי מעל חריפה בתשובה לבון זכה ימים ארבעה כעבור

 השתלטות את כדוגמה והביא המדינית, המערכה על אנשי־הבטחון השתלטות את גינה קרן
 לבון בין הוויכוח משרד־החוץ. מתחום למעשה, שיצאו, שביתת־הנשק, ועדות על הקצינים

 לחלוטין. הפוכות אז היו שהחזיתות אלא — 1961ב־ כמו בדיוק היה ,1954ב־ הארץ, לבין
 1961ב־ טען לבון ואילו ,1954 משנת לבון טענות על ובן־גוריון הארץ חזרו 1961ב־

.1954 משנת הזה) (והעולם הארץ טענות את
 הצבאי הסופר סיפר 18.7.54ב־ גורלי. יולי חודש באותו המאורעות התקדמו בינתיים

 בשאלת בריטי־מצרי הסכם יושג אם להתהוות היכול במצב אתמול דנה ״הממשלה הארץ: של
 נוכח הישראלית, במדיניות־החוץ המרכזית הבעייה להיות הופכת זו שאלה תעלת־סואץ.

 ומסירת התעלה, של בריטי פינוי אפשרי. בריטי־מצרי בהסכם הטמונות החמורות התוצאות
 באופן לשנות עלולים שם, הנמצא הרב הציוד על המצרים, לידי בסואץ הצבאיים המיתקנים

 והולך שמתברר מאחר בייחוד ישראל, לרעת באיזור, הצבאיים מאזן־הכוחות את יסודי
 מצריים תקבל שלפיו אמריקאי־מצרי, הסכם גם יבוא הבריטי־מצרי ההסכם בעקבות כי

.מארצות־הברית ניכר צבאי סיוע .  עיקר עתה מתרכזות שסביבה לבעייה הפך סואץ פינוי .
 האחרים, המדיניים המאורעות כל על האפילה והיא הישראליות, המדיניות הפעולות
 על אינפורמציה גם הממשלה בישיבת נמסרה אתמול האחרון. בזמן ישראל את שהסעירו

בארצות־הברית.״ דיין, משה רב־אלוף הרמטכ״ל, של ביקורו פרשת
 אזור פינוי בעניין ישראל ״דאגת על ארוכה כתבה הלונדוני סיימס פירסם בחודש 24ב־

 הפרו־ערבית האמריקאית שהמדיניות משוכנע לבון ״מר העיתון: אמר השאר בין סואץ״.
 הכוחות שפינוי לבון מר מסיק מכאן תוקפנית. ערבית פעולה של במיקרה גם תימשך

 הישראלי, החימוש של עצומה הרחבה מצריך הקיים, החייץ את שיסיר מסואץ, הבריטיים
 כך, על נוסף מתכוונת, שארצות־הברית מאחר בייחוד התקציב, על עצומה העמסה שתעמיס

 סומך ושר־החוץ שראש־הממשלה סבורים זאת לעומת לסוריה. ואולי לעיראק, נשק לספק
המעצמות.״• שלוש הצהרת על יותר

שז ראדיו שר ידי
1 4 .7 .5 ען, צ׳רצ׳יל : 4 ת בוויכוח טו ע כי הנבחרים, בבי מן ״הגי  •את תפנה שבריטניה הז

ען ווטרהאוז, הסרן השמרניים, המורדים ראש התעלה״. איזור  רוצה שמצריים זאת לעומת טו
לעזוב. לבריטניה אסור כן על וכי ישראל, את להשמיד

1 7 .7 .5 תיו את מקבלת האמריקאי הסינאט של ועדת־החוץ : 4 חו  ביירוד הנרי של הנ
ת ביירוד, הנרי לבוין דיין משה בין בפגישה ישראל. בגבול התקריות את ומגנה  בנוכחו
קיביה■ פעולת את ביירוד מגנה שילוח, ראובן

2 2 .7 .5  ״ראשי כי מודיע האמריקאי בית־הניבחרים של ועדת־מישנה יושב־ראש : 4
 ועדה חברי ביקרו כאשר לארצות־הברית הנוגע בכל נזאד ונרגזים יהירים היו ישראל מדינת

בישראל.״ זו
2 5 .7 .5 ד בהארץ, קטנה :ידיעה 4  נעצרו ציונים ששה כי מודיע דמשק ״ראדיו :2 בעמו

 המשא־ נגד תעמולה מנהלים שהם באשמה ציונים ששה עצרה מצריים משטרת במצריים.
 נאשמים שהעצורים מוסיף הסופר בקאהיר. דמשק רדיו סופר מודיע — האנגלי־מצרי והמתן

ובאלכסנדריה.״ בקאהיר האמריקאית לשכת־המודיעין משרדי בהצתת
2 5 .7 .4  עם מגע מכל תימנע מצריים כי אל־נאצר עבד מכריז עתוניאים עם בשיחה : 5

ת להתעלם זו מדינה תוסיף עוד כל ישראל, חס האו״ס מהחלטו  שר־ לארץ־ישראל. בי
ת לקאהיר מגיע הבריטי המלחמה שיחו תעלת־סואץ. פינוי על ל

2 5 .7 .4 ש טיימס לניו־יורק במכתב : 5  מסירת עלולה כאילו נגיב הגנראל מכחי
הערבים. לבין ישראל בין למלחמה להביא מצריים לידי התעלה אזור על המלא הפיקוח

2 7 .7 .4 ך תעלת־סואץ לפינוי הבריטי־מצרי ההסכם נחתם : 5 חודש. 20 תו
 הכאה ככתכה כד על 7 לכוד פנחס התפכח (כיצד

זו). בסידרה
במרחב. הסטטוס־קוו את שהבטיחה וצרפת, בריטניה אמריקה, הצהרת *

1229 הזה העולם22


