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 הפרו־ ההצעה למען מהצבעה צרפת עות
 האפרו־לאטיניות, המדינות 16 של ישראלית

 וכמה כמה פקחה הפליטים, על בוויכוח
בירושלים. עיניים

 תוצאה היתד, לבורמה בן־גוריון של נסיעתו
 בורמה׳ באמצעות אלה. חדשות נטיות של

 של האפשרות את לבדוק בן־גוריון ביקש
 היא ראנגון ולהודו. העממית לסין התקרבות

אלה. כיוונים בשני מצויינת עמדודתצפית
 ספק כל אין אך אחד. כחודש שניים

 בחשבון בן־גוריון לקח המועד בבחירת כי
 ל־ נו או של הקרובה נסיעתו את בעיקר
לפועל, השבוע שיצאה קאהיר,

 היכול בעולם היחיד האדם הוא נו או
 שליטי עם בידידות אחד בחודש לשוחח
 משני אחד כל ולהעמיד וירושלים׳ קאהיר

השני. הצד דעת על הצדדים
כ״מתווך״. פועל שהוא הכחיש עצמו נו או

 לעבד הנוסע אדם חשובה. אינה המלה אך
 בן־גוריון, עם פגישתו אחרי מייד אל־נאצר

 דעות להחלפת להביא שלא יכול אינו כלל
 עד מוכיחה עצמה ההכחשה הצדדים. בין

 כמתוזר כושרו על לשמור או־נו טורח כמה
 במרחב מתווך של הראשונה חובתו כי —

 יוכל לא אחרת מתווך. אינו כי לטעון היא
ערב. מנהיגי דעת על להתקבל

 מוגזמות. תקוות זו בשליחות לתלות אין
 בשובו, נו או פני את יקדם לא איש

 עמדות שלום. חוזה עמו שיביא בצפייה
 מדי, נוקשות מדי׳ רחוקות וקאר׳יר ירושלים

 בקלות, ביניהן לפשר יוכל אחד שאיש כדי
 בשני כי סימן כל אין עדינים. בחיוכים
פש־ שתאפשר מכרעת, תזוזה חלה המחנות

 בתא־ שישב האיש המציאות. מחוייבת היתר,
 של המכונאים אחד היה בהגה ואחז הטייס

 הקרקע. על בעבודות־אחזקה העוסקים אל־יעל,
 למקום ממקום המטוס את העביר הוא

 אך באל־מל, הדבר שמקובל כפי ),121ץא1(£מ
בעולם. המנוסות החברות ברוב נהוג אינו

מדו לטייס ורק אך מותר חברות באותן
 ממריא הוא אין אם גם במטוס׳ לנהוג פלם
 למיש־ אחד ממקום דרך כברת עובר רק אלה
 כי ובטחוני. חסכוני הגיון בכך יש נהו.
 אל־ של הבריטניה הגד׳ ליד טייס ישב אילו

 ללא היה החצץ, לערימת שהתקרב שעה על
האסון. את מונע ספק

 היה יכול במטוס, מאומנת לשליטה הודות
 קדמי מהילוך במהירות המנועים את להעביר
ב להשתמש היה יכול או אחורי, להילוך

 חייב אינו שמכונאי לשעת־חירום, מעצורים
 גם היה טייס בהם. בשימוש להתמחות

 מהירים בתמרונים המטוס את להטות מצליח
 ואילו המקצועית. אומנותו יסוד שהם —

 אין־אונים להביט רק היה יכול המכונאי
 לבלום ולנסות המתקרבת, החצץ בערימת

הרגילים. בבלמים מטוסו התקדמות את
 — או לי״ש, אלף 200כ־ המשוער: הנזק

ישראליות. לירות וחצי למיליון קרוב
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 נציגיה את בקרוב לבחור עומדת ד,כנסת
השופטים, של הנפרדות המינויים לוועדות

(

שמורות הזכויות כל

 כאש־■ סיני־פואץ, מימון על יישסך לגמרי הדש אור ס
המחבר, צ׳ילדרש. ארפקין של כפרו הכא בחודש י־גפרסב

 הציוני* טל מורת־רוחם את מכבר זר׳ שעורר עולמי, שם בעל אירי עתונאי
בין ביותר. מרעישים גילויים נמה לגלות עומד אל־נאצר, לעבד אהדתו בשל

היתר:
 וישראל, צרפת בריטניה, כין הסודי ההסכם שדפי (א)
- תעלת־סואץ לגדת להגיע בדי שעות 96 לצה״ל ניתנו

 הצדדים משני שדרש ,המפורסם האולטימטום להתפרסם צריך היה אז קור
התעלה. מן מילין סו נדי עד להתרחק
התער מפני הפחד מפאת השתבש לוה־הזמניס שכל <כ)
 והאולטימטום הנכון, במועד שלא התקיף שצה״ל כך, אמריקאית, בות

 של העיקרי כשהכוח ההתקפה, ממועד שעות 24 תוך פורסם הבריטי־צרפתי
אולטי־ לנסח הבריטים מרחו לא רשלנות, מתוך ל.הנבו את בקושי עבר צה״ל

שונה למצב שהתאימה המוכנה, הטיוטה את התיק מן והוציאו חדש, וםמט
שבו. הגיחוך את שהדגיש דבר לגמרי,
 התעלה כיבוש צריף היה המקורית התוכנית שלפי (ג)

 פרד ממשלה ולהקמת אל־נאצר עבד של להפלתו להכיא
בקהיר. בריטית

של הראשון השלב סיום רק היוותה זו מטרה שהיטגת (ד)
 של כולל להסדר נוספים, שלבים וכמה נמה תוכננו לאחריו אשר המיבצע,

סודי להסכם שותפים היו וישראל צרפת בריטניה, מלבד המרחב. בעיות כל
סוריה ממשלת תופל אל־נאצר עבד הפלת אחרי כי הוסכם העיראקים. גם זה

פרו־מערבית. ממשלה במקומה ותוקם הלאומנית
 ממלכת חיסול עם לשיאו להגיע צריך היה שהמיכצע (ה)

של המערבית הגדה וכיבוש צה־״ל פלישת על־ידי הירדן,

בן־גוריון עם אדנואל־נאצר עבד עם אדנו

 עצמם הנוכחיים ר,שליטים אם וספק — רד,
 ונועזת חדשה לדרך לצאת בכלל מסוגלים

כה. עד דרכם כל את הסותרת כזאת,
 של שליחותו יכולה זה במצב גם אולם

 צדדים שני כאשר רבה. ברכה להביא נו או
 מאד רבה תועלת יש מוחלט׳ בניתוק חיים

 באמצעות ידידותי, אישי קשר קשירת בעצם
שלישי. צד

תעופה
ה תנו ג ה מ ה ־ ד ת בי ו נ מ א נ

 בא־טיות התקדם אליעל של הגדול המטוס
 מכון־הבדק את המחבר המסלול, לאורך
 הברי־ מנועי ארבעת נמל־האוויר. עם בלוד
 עברו עתה שזה אחרי כהלכה, פעלו טניח

ויקר. יסודי טיפול
 על ישר עלה המטוס אסון. קרה לפתע
ב תנועתו. במסלול שנערמה חצץ׳ ערימת
 ושני בחצץ, הכנף נתקעה מהדהדת חבטה

 שני הדבר: פירוש קשה. נפגעו מדחפים
שימוש. מכלל הוצאו מנועים

 בלתי״ חלק לכאורה, תופסות, תאונות
 תעופה. חברת של עבודתה מיום נמנע

לא זו תאונה כי לספר, ידעו אנשי־מקצוע

ה חוק לסי המוסלמים. והקאדים הדיינים
שלו חשאית בהצבעה הכנסת בוחרת קאדים

 חייבים מהם המינויים, לועדת מחבריה שה
מוסלמים. שניים להיות

 חברים שני הכל בסך יש בכנסת אולם
 פיקנטית: בעיה איפוא התעוררה מוסלמים.

 כשתוצ־ ,חשאיות בחירות לערוך מה לשם
מראש? ידועות אותיהן

חיים דרכי
ה נ תו ת ח י א ש ח

יש זוהר נערת של חתונה נערכת כאשר
 סממני בכל כלל בדרך מתובלת היא ראלית

 מראש מודיעים העתונים הידועים. הפירסום
 לעשרותיהם מתקהלים צלמים המאורע, על

שבו לטקס מוזמנים והידידים הקרובים וכל
המועד. לפני רבים עות

 של נישואיה על השבוע נודע כאשר
ה לחברה בינדר, זיוה ,1959 מלכת־המים

 התפלאו ),22( רודולף מרק הגבהתן אמריקאי
ה את שאפפה הרבה החשאיות על כולם
לזיוה — ביותר פשוטה היא הסיבה טקס,

04 בענזוז (המשך

 סעיד לינורי אמתלח לשמש צריכה היתה זו לישהפ ישראל. כידי הירדן
השני. הצד מן לירדן ולהגיע עבר־הירדן את לכבוש

 להחלשת בכנסת המיעוטים מפלגות של חזית מתגבשת ס
חנמצאת חחזית, המקומי. השלטון כרשות מפא״י, של ההגמוניה

 חזןואליציונית השותפות הצלחת על תסתמך ההדדיים, הגישושים בשלב עדיין
בארץ. נוספים במקומות חדשות שותפויות ליצור תנסה בבאר־שבע,

לוחמת אופוזיציה להיות תהפוף הליבראלית המפלגה $
 זו מפלגה ביקרה האחרונה שבתקופה לאחר הכלכליות. הבעיות ככל

 החליטח ידידותית, ובשפה העתונות דפי מעל רק הכלכלית המדיניות את
כנסים יאורגנו כן לשם הממשלה. נגד ממשיים בצעדים לנקוט המפלגה ׳הנהגת

ללחום כיצד ממשיות הצעות יועלו בהם הבינויני, המעמד ואנשי יםסוחר של
הממשלה. של המסים ובמדיניות הכלכלית במדיניות

 לכריתת בלעדי זכיון לישראל תמסור מלאגש ממשלת 9
להיחתם עומד זו עיסקה על חוזה ושיווקם. העצים עיבוד יערותיה,

 העץ בתעשיית חסרת־תקדים לרווחה לצפות יש מכך כתוצאה הקרובים. בימים
הלבידים. וביחוד העץ, סחורות של ניכרת ולהזזלה הישראלית

ערבית. בארץ יוצג ישראלי מחזאי של ראשון מחזה
 בשנה בפאריס. בהצלחה שהוצג האריה קינן, עמום של במחזהו המדובר
 בבעייה מטפל שאינו המחזה, הערבית. בשפה במארזקו, יוצג הוא הקרובה

סמלי. אוניברסלי תוכן בעל הנהו מובהקת, ישראלית

126811 חזה העולס

 הוא ״וסבסופון לי, אמר מוסיקאלי,״ כשרון לך ^״יש
 לי נתן אף איתי, לעודד כדי תצליח.״ אתה 'ארי.

פרטיים. עורים
היתד, המוסיקה כי בקלות, לי הלך וזה ללמוד ;לתי

 בפניו וניגנתי לאבי קראתי כבר השלישי בשיעור ,
 רואה שהוא לב שמתי כי לו, מתנתי זו היתד, :■ח.

 ה־ום. עד עבורו תודה לו מכיר שאני דבר יפה, בעין <
שה ידידים בחוג נמצאתי כבר לנגן שהתחלתי חרי
 רק בחינם, כמעט הופעות נתנו חובבים. תזמורת מם

 שם לי רכשתי מנגנים, הרבה הכרתי כך פרסום.
להופיע. נקרא הייתי ג׳אז, פסטיבאל נערך היה

 אמר סכסוסון,״ על מנגן שאתה ״שמעתי
 ולהצטרף הכלי את להביא דעתך ״מה לי.

 נדמה רגע באותו אחד?״ לשיר אלינו
 ש־ לאחר מיד לפעום. הפסיק שלבי היה

 משול- קם המנצח, של שמו היה זה אוטי,
 וכעבור הביתה מטורפת בריצה פתחתי חני

 הבמה. על הכלי עם עמדתי כבר דקות כמה
 בו הראשון מהרגע אך נרגש כולי הייתי

 ללהקה נולדתי כאילו הרגשתי לנגן התחלתי
מאו היינו כאילו ביחד ניגנו ולקצבה. זו

שיר עוד נתתי שנים. משך בצוותא מנים

 קשור שהדבר ומאחר המידה על יתר מצתי
 שבר. קיבלתי הנשיפה, במאמץ במישרין

כש שבועות, ארבעה שכבתי בבית־ד,חולים
 אחרי גם לבקרני. פעם מדי באים הבחורים
 עדיין יכולתי לא בית־החולים את שעזבתי

 עזבה הלהקה התפרים. ייפתחו שמא לנגן,
 לדיסלדורף. ועברה פרנקפורט את בינתיים

את לנגן, שאוכל ברגע כי לי הודיעו הם
איתם. קשר

נו בדיקה עברתי בערך, חודש כעבור
התיר הרופא גבול. היה לא ולאושרי ספת

 המקוות. התוצאות את מיד נתן הדבר
 מרובות. עבודה הצעות אלינו לזרום החלו

 סיפרתי בישראל. להופעה הצעה גם ביניהן
 לימדתי ואפילו ישראל על תמיד לחברה

 החלטנו לכן בעברית. מילים הרבה אותם
ה בכדאיות להתחשב מבלי הפעם לנסוע

 בארץ החגים את לבלות רצו הם פית.כ
באירו שערכנו הארוך מהמסע קצת ולנוח

 צחוק ישנים. ידידים לבקר חזרתי ואני פה,
 הבכורה הופעת את אבל אולי, הגורל?

 50 במרחק נתתי בישראל שלי המקצועית
 את השמעתי בו בית־הספר מבניין מטר

כחובב. הראשונה נגינתי
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