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תך  : חזקר. ת1להי הברצ
ה ל ג ? 1 א מ א י צ מ מ

 יחידי אותם של חייהם תולדות את להכיר תרצד. — כן אם
 מגלי מחלות, מדבירי האנושי; הידע גלגלי את שהתניעו הסגולה
שטח. בכל חדשה דרך מפלסי רובוטים, מתקני ארצות,

 המופלאות הפרשיות כל את
תמצא אלה מדע כיבושי של

 ולעם לנוער בספריה
ת לו לי תי ע ל ת ב חו כ ש נ

 עמים כמלחמות
 נועזות בבדיחות
ל ו ג י ר ב  

ה פ ו ע ת ב  
ן י ד ־ ת י ב ב  

ה א ו פ ר ב  
ם י ־ ב ל ב

 באסטרונומיה .8
החדל וחקר

הספרות בעודם .9
בארכיאולוגיה .10
ט .11 ר ו פ ס ב
ובקולנוע בתיאטרון .12
הרים בכיבוש .13

 פרשיות־חיים־ומאבק, מאות כחמש רוכזו זו בספריה
וציורים. תצלומים בכאלף מלווה והיא
 בלבד. ל״י 2.40 כרך: כל מחיר
טוב כי לידך קחנו - ״לדורי" ספר
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בצרפת חסידיו כפני נואם האג׳ מסאלי
״בישראל לחבריך -תגיד . . .

במרינה
העם

הכוזבת המלחמה
ב מלחמת־אזרחים. צירי אחזו צרפת את
הרי פלישת את קאסטרו פידל קבר קובה

 ניצחת מהלומה כך כדי תוך הנחית אקציה,
 קנדי הנשיא של הבינלאומית יוקרתו על

 קולו נישא הירושלמי בבית־המשפט הצעיר.
 לעתו־ סיפקה פרשת־בר אייכמן. אדולף של
והשמצות. שמועות ידיעות, של זרם נות

 כליל ישראל אזרחי שכחו זה כל תוך
 מערכת־בחירות. של בעיצומה נמצאים הם כי

זאת. להזכיר לא השתדלו עצמן המפלגות
 כסף. אין מפלגה לשום העיקרית: הסיבה
 יחסי, שפע לה שיש היחידה המפלגה
 מתוך במלחמה, להתחיל הזדרזה לא מפא״י,
 פרשות את תשכיח נוספת דחייה שכל תקווה
 הן אף שמחו האחרות המפלגות ובר. לבון

 תתחיל בו שברגע ידעו הן ההפוגה. על
 יצטרכו הגדולים, בתותחים להרעים מפא״י

יקרות. באסיפות־עם מלחמה להשיב הן גם
 מוזר, מצב נוצר כך .10<>2ב־ מלחמה

 — הכוזבת״ -המלחמה את במקצת שהזכיר
 במלחמת־העולם שחלה המשונה ההפוגה

נורבגיה. וכיבוש פולין כיבוש בין השניה
 במצב השבוע היתר, אחת מפלגה רק

המא החדשה, הליבראלית המפלגה פעולה.
 והציונים־כלליים, הפרוגרסיבים את חדת

הנ ועידת־יסוד, כינסה בתנופת־מעשה, היתד,
 כאשר למתחריה בלתי־נעימה אפתעה חילה

רשימת־ר,מצטרפים. את פירסמה
 ועל השמאל על רק לא ישיר איום זה היה
 בן־גוריון. מפלגת על בעיקר אלא חרות,

ב כתביה, הפיצו השבוע כדרכה: השיבה זו
 חדשה למלחמה לצפות יש כי קודרת, נימה

 אין הרמז: .1962 בשנת לערבים, ישראל בין
מלחמות. לניהול מתאימים הליבראלים

ם יחסים מרחביי
׳,שמ״ם! ״כולנו

 המרד נס את השבוע שהרימו הגנראלים
 דה־ של מישטרו את לחסל כדי באלג׳יריה,

 הריאקציה את מייצגים בעולם) (ראה גול
 השתייכו רובם צרפת. של ביותר השחורה
 לאייכ־ היהודים את שהסגיר וישי, למישטר

 מייצגים הם ורעיונית, חברתית מבחינה מן.
 לאי־ דרייפוס את ששלח המעמד אותו את

 פא־ הם כיום הפוליטיים ובני־בריתו השדים.
גלויים. ואנטי־שמיים שיסטיים

בירו אנשים כמה השבוע נשמו זאת בכל
 המרידה. על הידיעה בהתקבל לרווחה, שלים
 ה־ אחד זה היה להצלחה. קיוו ליבם בסתר

הישראלית. המדיניות של פאראדוכסים
 היא הגנראלים של המוצהרת מטרתם כי

 המר, הסוף עד במלחמת־אלג׳יריה להמשיך
 הערבים. נגד המאבק אכזריות את להחריף

 ידידות של בקו אוטומאטית כרוך זה קו
 הם המרידה מראשי כמה ואכן, לישראל.

סואץ. מיבצע את שתיכננו הקצינים אותם
 במשרד־החוץ מתהלך חודשים מספר מזה
 עימו, שיביא באלג׳יריה, שלום של הסיוט

 — צרפת־ישראל ידידות חיסול בהכרח,
 היה אילו למינימום, עד צימצומה לפחות או

 היה להצליח, כלשהו סיכוי הגנראלים למרד
 מדיניות התמוטטות את לזמן־מה דוחה הדבר
ישראל. של הנוכחית החוץ

 המאבק בעוד אך כמחתרת. חוכרת
נמ צרפת עתיד על והגנראלים דה־גול בין
 של דמותה על המאבק לרגע פסק לא שך,

חשי החלה זה במאבק מחר. של אלג׳יר״ה
ויותר. יותר בולטת היהודים של בותם

 לישראל השבוע הגיע לכך אחד סימן
 היא השולח. כתובת ללא חבילה בצורת

ש נאה, חוברת של טפסים מספר כללה
 של -קריאה הכתובת: את עטיפתה על נשאה
 החופשית״. אלג׳ריה למען הישראלי הוועד

 אינפורמציה הועד, של גלויי־דעת תוכנה:
פעולתו. ועל ראשיו על

 הוועד. על־ידי הודפסה לא זו חוברת
ב הפל״ן מחתרת מטעם לאור יצאה היא

ה מישראל. שנשלח חומר פי על צרפת•,
ה בחוגי צרפת, רחבי בכל הופצה חודש

הלוחמות. היחידות ובין האלג׳ירית ממשלה
 של חשיבותה את העריכו הפל״ן אויבי גם

 מסאלי נגדית. בפעולה נקטו הם זו. פעולה
 לקוויז־ שהפך לשעבר, לאומני מנהיג חאג׳
 באלג׳יר, הצרפתי השילטון של ראשי לינג

 בחייו הראשונה בפעם — לראיון קיבל
 זה היה במיקרה לא ישראלי. עתונאי —

נוימן. ישראל דבר, כתב
הפו מטרתו על לנוימן שסיפר אחרי
 הוא, גם לאומי אלג׳ירי הוא כי ליטית
 שמיים!״ -כולנו ליהודים: ידו את הושיט

 בסוף רק הגיע האמיתית התכלית אל אולם
 את חקר הוא הדלת. ליד בעומדו הראיון,

 של ומהותו הרכבו על ארוכות נוימן
 החופשית, אלג׳יריה למען הישראלי הוועד

קש לקשור המבקשים ארצך, -בני הוסיף:
להז להם אל העצמאית, אלג׳יריה עם רים
 את בפל״ן ולראות מסקנות בהסקת דרז

היחידה.״ האלג׳ירית תנועת־השיחרור
לגבי הישראלי: הוועד דובר השבוע הגיב

 האל- העם של היחיד הנציג הוא הפל״ן נו,
קוויזלינגים.״ עם יחסים נקיים לא ג׳ירי.

 הועד של גלוי־הדעת תקציר על נוסף "
 מחתרת בביטאון הודפס שכבר הישראלי,

).1229 הזה (העולם בצרפת הפל״ן
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הישראלי הוועד על הפל״ן חוכרת
קחיזלינגים!״ עם נתקשר -לא
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1232 הזה העולם4


