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מעשית לחשבונאות המכון

סקין רח׳ ת״א • לנ מו  יהודה) בן קולנוע (מול 7 ס
229960 טלפון 20.00 — 16.00 :השעות בין
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ה הארץ חלקי לכל סדירה אספק

שטראום ופראנץ־יוזף דיין משה
היחיד

במדינה
העם

ת חוץ תו ב ש ה*׳□1 מ
צ׳רצ׳יל, מות על הידיעה שנתקבלה ברגע

לעשות. יש מה מאליו מובן היה
היטלר, נגד המלחמה בראש עמד צ׳רצ׳יל

 חלקו על ויכוח יש אמנם ישראל. שונא
 מאבקי כי ספק אין אך השואה, בהשתקת

 חייהם את הציל המלחמה, את קיצר הנועז
 את זד. ובכלל יהודים. אלפי מאות של
 העיברי היישוב בני אלף 650 כל חיי

בארץ־ישראל.
ה את לשלוח שיש ברור היה כן על
 את ההלוויה ביום להוריד להלוויה, נשיא

לחצי־התורן. הדגלים
ם ה. של גויי ־יי מו  באיתו כבר אך ה

 בקול לשמוע ישראל אזרחי הופתעו יום
 שפיקפק משרד־הפנים, של הודעה ישראל

 לשבת נקבעה ההלוויה כי אלה. בסידורים
בשבתות. אבלים יהודים ואין —

טפלה. בדיחה שזו רבים סברו תחילה
 היא אין כי נסתבר היום למחרת אך

 המדינה מעשי שאר מכל יותר טפלה
 כן ועל — המפד״ל לגבי הדתי. בשטח

 היה — והממשלה הקואליציה לגבי גם
בהחלט. רציני עניין זה

 אבל בשבת. בהלוויה להשתתף מותר
 בלונדון בהלוויה להשתתף אפשר האם
 להניף מותר והאם במכוניתי לנסוע מבלי

 לפני יונפו אם אפילו בחצי־התורן, דגלים
השבתי כניסת
מאד. חמורות בעיות היו אלה כל

 ולהודיע בראש לקפוץ היה אי־אפשר כן על
ש דבר נשיא־ישראל, בוא על לבריטים

 מוכרחים היו טוב. רושם עושה היה
 ולהתייעצית קואליציוני, למשא־ומתן לחכות

בלונדון. הרבנים עם
 בחצי־ במשרד־החוץ, פקיד השבוע הציע
 גויים־של־ להלוויה נשלח ,אולי רצינות:

ה חברי־הכנסת חמשת את למשל, שבתי
חכים?״ הבישוף ואת ערביים

מרחביים יחסים
ה מ ת הרד מי עצ

 — ציבור או — אדם מתנהג איך
 מציאות פני מול פנים אל פנים בעומדו

מסוכנת? או בלתי־נעימד■
 עומד העובדות, את מנתח האמיץ הציבור

 למנוע כיצד עיצה מטכס המצב, חומרת על
 הגישה זוהי עליה. להתגבר או הסכנה את

 שנפטר הגדול האיש של בשמו הקשורה
• צ׳רצ׳יל. וינסטון השבוע:
ה מן להתעלם מנסה פחדני ציבור
 זוהי קיימת. שאינה פנים להעמיד מציאות,

 בת־היענה, אודות באגדה הקשורה הגישה
בחול. ראשה את הטומנת

 כה היא כשהמציאות לעשות מד, אך
 ממנה? להתעלם אי־אפשר כי עד עגומה,

 פותח הוא יותר. מסוכר מנגנון דרוש אז
בישראל. הקיים המישטר על־ידי ושוכלל

 בשבועיים ניתנה לכך חותכת דוגמה
האחרונים.

ל מו ל ״ לא ״ ם! כי ס  החליטו הערבים ת
 החלטה זוהי הירדן. יובלי את להטות
תוגשם. שהיא ספק ואין ברורה,

 הערבים עמדת מוכרחה הנתון, במצב
 נרא־ת המלחמה ישראל. בעמדת להתנגש

 ממשלת תקדיש כן אם אלא בלתי־נמנעת,
 הקרובים, בחודשים כוחותיה, כל את ישראל
.11428 הזה (העולם המצב לשינוי
 יוזמה מחייב הדבר קל. אינו זה אך

 חדשים, רעיונות חדשה, גישה חדשה,
 לעסקנים תפקיד זה אין חדשים. מאמצים

 העסוקים ודמיון, מעוף נטולי קשישים,
 מפלגתיות. בקנוניות לראש מעל עד

 לעשות? מה כן, אם
 ממש־ ראשי של הוועידה נתקיימה כאשר
ל ההחלטה והתגבשה בקאהיר, לות־ערב

הישר התעמולה שמה משותפת, פעולה
 היססה זו כי לבנון. על הדגש את אלית
 מדינוודערב, מכל מובנים. מטעמים מאד,
 במלחמה, מעוניינת הפחות היא לבנון

מוחלטת. בעצמאות ביותר והמעוניינת
 היתה, הלבנוני ההיסוס של הדגשת־היתר

 המצוי אדם, לכל עצמית. הונאה כמובן,
 ברור להיות צריך היה המרחב, בענייני

 בהתנגדותה. להתמיד תוכל לא לבנון כי
 משא־ומתן של ימים כמה כעבור ואמנם,

 לתוכנית הסכים לבנון, ראש־ממשלת נכנע
הכללית.

לעשות? מה יתנגד:״ ״הפרלמנט
מאד. פשוט

 לבנון ממשלת ראש הודיע כניעתו, בעת
 שלו הפרלמנט אישור את לקבל עליו כי

ולהכ בעין־ואזאן תחנת־השאיבה להקמת
בשעת־הצורך. לארצו צבאות־ערב נסת

 עתוני ביניהם התחרו ימים כמה במשך
ה הפרלמנט לבנון. על בידיעות ישראל
 של רמז כל הודיעו. כך יסכים, לא לבנוני

כהסתיי להתפרש היד, שיכול לבנוני עתון
ובהבלטה. בהרחבה פורסם גות,

 היה עצמית. הונאה כמובן, היתר״ זאת
ה כי בר־דעת לכל ברור להיות צריך

 מעמד להחזיק יוכל לא הלבנוני פרלמנט
 את לקבל יצטרך וכי המרחבי, הלחץ מול

ל הפרלמנט החליט השבוע ואמנם, הדין.
ראש־הממשלה. עמדת את אשר

 מה חמור. היה זה סייגים:" ״יש
מאד. פשוט לעשות?

 כי ישראל עתוני גילו היום למחרת
 נאמר הפרלמנט. בהחלטת כלשהו סייג היד,
 את לאשר צריך הלבנוני המטכ״ל כי בה

 לבנון וכי למדינה, הזרים הכוחות הכנסת
 יגשו המדינות שאר שגם לפני תפעל לא

לעבודה.
 בתרועות, הדבר את בישרו ישראל עתוני

 הם לישראל. אדיר נצחון זה היה כאילו
 עלובה נחמה כי לעובדה לב שמו לא
 — המקורית התקווה מן רחוקה היתה זו

לתוכנית. תסכים לא שלבנון
 לכך. לב שם לא הציבור גם אולם

 וכל הסכנות, את לראות רצה לא הוא
 היתד, עלובה, אפילו הרדמה, של שיטה
לו. נעימה
 לשים אותו ותכריח המציאות שתבוא עד

 למנוע כדי מדי מאוחר זה יהיה אז לב.
המלחמה. את

נאצים
האיש■ הידיד

 ממשלת של הרשמיות המטרות אחת
 חוק של תחולתו את למנוע היא ישראל

 לצורך בגרמניה. פשעי־ד,נאצים על ההתיישנות
ה השפעתה כל את ישראל הפעילה זה

בינלאומית.
הד אלה מאמצים מצאו שעבר בשבוע

1429 הזה העולם


