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של המכובדים הנציגים החלה
 הקאתוליות, המדינות הנסיגה

 והסלאביות המוסלמיות
 בעצרת הצביעו הם : חובתם ידי יצאו

 האל־ התכנית בעד המאוחדות האומות
 מתחום ירושלים את להוציא ססראלית

ולהר והערבים היהודים של השלטון
דמ תכנית בינלאומי. שלטון עליה כיב*

 ■האוסטרלית הלייבור שמפלגת זו, יונית
 הכלליות הבחירות ערב .אותה הפריחה

 של בקולותיהם לזכות כדי באוסטרליה,
 את הצילה לא ארץ, באותה הקאתולים

 והנחילה ממפלה צ׳יפלי־איוואט ממשלת
 המאוחדות. האומות לאירגון גם אכזבה

 ויותר שלישים שני של הרוב שכן
בע קיבלה האוסטרלית התכנית אשר
 לתכנית חלום להפוך יכול לא צרת,

להגשמה. הניתנת
הנ מועצת יושב־ראש מבקש עתה

 על־ העצרת כבוד את להציל אמנות
שיו הנפרד״ ״הגוף הצעת־פשרה: ידי

 שלטון תחת העצרת המלצת לפי עמד
 החדשה ירושלים כל יצומצם, בינלאומי

 הר על רק ישתרע והוא מתוכו תוצא
 והעיר הצופים הר הזיתים׳ הר ציון,

 שיישאר הבית, מהר חוץ — העתיקה
 מרומא ידיעות הערבי. שלטון בתהום

 על ״וויתר״ הוואתיקאן גם כי אומרות,
 ומסכים כולה ירושלים של הבינאום

 בעיקר שתכלול מצומצמת למובלעת
הקדושים. המקומות את

 לפתרון תסייענה לא הללו הנסיגות
 — תפסת״ לא מרובה ״תפסת השאלה.
 את הבינאום לוחמי מרגישים ועכשיו

מהמ ״להוריד נסיונם גם התוצאות.
 לכבוד יהיה לא ואף יועיל לא חיר״

 — דתה אחת העצרת החלטת לאו״ם.
 העצרת של הבא ובכינוס להתבטל.

 את מחדש הפרק על להעלות יצטרכו
 ברירה לאו״ם תהיה ולא השאלה כל

 ישראל ממשלת להצעת להסכים אלא
קיו להבטחת מסויימים סידורים בדבר

 והגישה הקדושים המקומות של מם
אליהם. החפשית

 גם נסיגה מורגשת אך הכנסת
 הממש־ העברת במיבצע תשוב

 כה בין לירושלים. לה )־ לתל״אביב
בק הדבר כרוך וכה

 — גדולות ובהוצאות עצומים שיים
 את אקח ״מניין :חמס צועק והאוצר

?״ ההעברה למיבצע הדרוש הרב הכסף
הממ ידי את חיזק בכנסת הוויכוח

חל־ כי בקריה, משנוכחו ועכשיו, שלה

 האיכות על לך הידוע
עכודת של המשובחת

? ת ש ק

ת ש ת מנקה ק ע ב ו צ ו

 אפילי הנאמנות ומועצת הסכנה פה
לע אפשרות דעתה על מעלה אינה
הסכ בלי בירושלים כלשהו צעד שות

 נוסח־פשרה, מחפשת היא אלא מתנו,
 ידי ״יצאנו כי ההרגשה, השתררה
 כעת׳ ואפשר ירושלים כלפי חובתנו״
 של ההעברה מפעולות קצת להיסוג

 כי היא, עוברה והכנסת. הממשלה
 בקריה עדיין נשארה הנשיא לשכת

 האוצר משרד החוץ, משרד נשארו וכן
 בתל מרכזיים ממשלתיים מוסדות ועוד

הק על ״אנחות״ נשמעות עתה אביב.
 על הכנסת, ישיבות כל בקיום שיים

אפ על ומדברים בירושלים ועדותיד״
 בתל־ הכנסת בנין אל לחזור שרות
בירו לקיים או זמני״ ״באורח אביב
 ושאר בשבוע ישיבות שתי רק שלים

בתל־אביב. העבודה

מלי־ התכנסה בינתיים זה מ־
הסוכ של ההנהלה את ? ציונות

בהשתת היהודית, נות
 הדאגה מאמריקה. ההנהלה חברי פות

התקצי הדאגה היא כמובן, הראשונה,
 המאוחדת המגבית מן ההכנסות בית.

 בקצב היא שהעלוה בעת דוקא פחתו
 בעת בשנה, נפש אלפים מאות של

נמ וליעור לטיוב המחכים שהשטחים
 בעת דוקא דונאם, אלפי במאות דדים

משוח וחיילים עול־ם ורבבות שאלפים
 מלבד להתישבות. בתור מחכים ררים

 סופית להחליט צריך הכספית השאלה
 ועל השנה. הציוני הקונגרס כינוס על

 ומארצות , מישראל הצירים בחירת אופן
 היש הכנסת, קיימת כאשר עתה, הגולה.

 שלושה פי גדול לייצוג הצדקה עוד
 לעומת בישראל השקלים לשוקלי הניתן

 לכך ובקשר ? הגולה בארצות הציונים
 דרכה על עקרוני דיון ודאי יתפתח

 השמית בארצות הציונית התנועה של
פי ציונות אם הנצחית השאלה ועל

 אי לישראל לעליה התכוננות רושה
אח של בעלייתם כספית תמיכה סתם
 ״געגועים של המסורת וקיום רים

הצ את יביאו זו בשאלה ? לציון״
ל נחום ד״ר עותיהם ו מן ג  ודניאל ד

 לאידיאל בנאמנותם הידועים — ש י ר פ
יחד. גם שלהם המעשי ובחוש הציוני

 נראו האחרון בשבוע הכנופיות
להת מדאיגים סימנים כפעולה

 הטירור פעולות חדשות
 גניבת עוד לא המופתי. כנופיות של

 רצח אלא היבול׳ שוד או בהמות
 — הטירור שיטות כל לפי מאורגן

 בסביבות המסתננים מעשי היו אלה
 שהוטמן המוקש נבאלה. ובית חברון

 של חייהם אה קיפח גוברין בית ליד
ליש הגנה בצבא צעירים קצינים, שני

 לילה באישון ענא לכפר הפשיטה ראל.
 ובפציעת ואשתו איש ברצח נסתימה

 על התקפות גם היו הקטנה. בתם
 של כסר — זכריה בכפר ערבים.
 ילד נרצח — ישראל בשטח נוצרים
הכנו מכדורי ערבים שלושה ונפצעו

הלוב אוטומטי, בנשק המזוינות פיות,
שוטיים. או חיילים מדי שות
הער הלגיון של שלטונו בתחום גם

 כי ונודע, הכנופיות משתוללות בי
הכנו לבין הלגיון בין קרב התחולל

 המשטרה וראש חברון בקרבת פיות
נהרג. יאטה בכפר
 מסויימים מקורות אם נתפלא לא

 ״לוחמים בשם הרוצחים את יכתירו
 שיצאו הערבי, העם של פאטריוטים

 הבינלאומי המשטר מתנגדי נגד למלחמה
 משמדאיגים יותר אבל בירושלים״...

 הבינאום, של התעמולה להטי אותנו
והת הפירור התחדשות להדאיג צריכה

הלי הגבולות. לאורך הבטחוו ערערות
 בכפר להתישבות חדשים עולים של כתם

 בהבטחת תלויה ובישובי־ספר הנטוש
 על־ לא החיים. ובטחון מעולה שמירה

 של כפרים נגד פעולות־עונשין ידי
 פו־ ואדי במקרה (כגון שקטים פלחים

 הגברת על־ידי אלא הבטחון, יושג קין)
באזו השמידה זעירנות השמירה כוחות

הספר. רי

ת התחרות תרו הכו

 על משגיח שומר :זה לצילום כותרת לחכר מוזמנים קוראינו
 בידיהם היו שלא על מכעליהם שנלקחו אופניים של גל

רשיונות.
אחת. לירה של בפרס בעלה את תזכה ביותר הטובה הכותרת

■ קאופמן ב־ צילום

ץינ•׳0

ו נ מ י. העולמי הכנר מנוחין י.
ן את יקדים י  אתה״תור״ יקדים ח

 המו־ הסוליסטים של חפץ י.
 ישמיע והוא סיקאליים,

 ״חברו לפני עוד בישראל נגינתו את
אור כאן שיהיה חפץ׳ ישה למקצוע״

 מנוחין, הישראלית. התזמורת של חה
 ד,אימ־ של הזמנתו לפי לישראל הבא

 הקונצרט את ינגן גינזבורג, ק. פרסריו
 בתל ז. ש. באפריל 25ב־ שלו הראשון

 תרדה הפסנתר, ליד לוויתו ובת אביב,
 המופיעה מנוחין, ה ב ־ י צ פ ח אחותו

 גם יופיע מנוחין מסעותיו. .בכל אתו
הפילהרמו התזמורת עם בקונצרטים

 המהולל המנצח של בקורו ואם נית,
י ג ר ב ק ס ס  לא בישלאלי יצקי ו
 על קוסביצקי כאן ינצח הרי יתאחר,

 יהיה בהם שהסוליסט קונצרטים מספר
, מנוחין.

שב  תהפך הבא, ,א׳ ביום צו
 ל״מושב ״הבימה״ במת זנים״

וזק זקנים עם זקנים״, ״הבימה״
 שאנו כפי גלמודים, נות

 בעירנו. אלו במוסדות לראותם :ילים
 אינם זה זקנים״ ״מושב שחברי וא

 בשארית ואפילו זקנים להשאר יצים
 זק־ הם מורידים הימים ובאחד דהם
 הנעורים״ יחי הזקנה, ״הלאה תם,

 הם מתחילים זה ומרגע הם ■מרים
 על צעירים וליי הזקנים במושב זיות

ה ״רומנטיקה״ ואפילו פרטיהם ן א ו
 אלה... ״צעירים״ אצל חסרה אינה ה
איך הכשפים״. ״חליל בכוח נוצר זה ל

בצער הכנה השתתפותי
י נ ש ו ש משפחת

עת ללא מהם בהלקח

ל! ר ס ו י י נ ש ו ש

גורדו! א.

 בהצגת־הב־ נראה זאת 1 הדבר נעשה
 הכשפים״ ״חליל הקומדיה של כורה

סינקל. ש. של בביומו א׳ ביום שתוצג

 הראשונה התוכנית אחרי הופעה
לו של משפחתית . . כאור ץ י ב ג׳

ז. לח. 17ב־ יבוא חת,
״תו עם — והפעם, השני״, ״הסבוב

א כ מ מ. והזמר השחקן כח״, ספת
 שבא לזביץ, ג׳. של בעלה ץ, י ב ו ל

 הפעם אומרת ג׳ני לארץ. מחוץ אתה
 עם יחד בהגישה הקהל את להפתיע

 מערכונים. כמה ואפילו דואטים בעלה
חד תוכנית שאומרים כסי זאת תהיה

 של הקודמים ה״שלאגרים״ בתוספת שה
 המלוה הקהל. על שנתחבבו האמנית

 כמר יהיה זה ״משפחתי״ קונצרט של
. ש. — בן ו ק רש ס

 אלי־ האמנית לה נסעה כרגנר א.
 להופעה ברגנר זבם וה״פלאפל"

 עמדה בדרך לחיפה.
 את ראתה שהוא. מה לאכול בחדרה

 האוטובר חנית בככר -ד,בפלאפל״ דוכן
 המאכל פן לטעום לה ונתאשק סים

 חן מצא ה״פלאפל״ שלנו. ה״לאומי״
 ילד ומשראתה לחיכה, וטעם בעיניה
 ״פלאפל״ במנה אותו כבדה ״צבר״
 מאד״, טעים זה ״אכול, לו באמרה

; מספרת ״את :ואמר חייך ה״צבר״
?... לי״
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