
שמורות) הזכויות זכרתצפית

מרם כחודש הממשלתית הקואליציה להתפרקות היכון •
 תקציב על הדיון בשעת יחריפו הכלליים והציונים מפא׳יי בין הניגודים (.955

 המתאים תקציב לתבוע צד כל תמריץ בחירות ערב של האווירה כי ,1955/56
 כי סבורים יחד גם המפלגות שתי של ■הבחירות מתכנני שלו לבוחריו במיוחד

 מאשר יותר תקיפה בחירות מערכת לנהל למפלגתם תאפשר כזאת התפרקות
.האחרון הרגע עד הקואליצי של במקרה

הפעם הקרוכה. בשנה שחיתות גילויי של הדש לגל צפה •
 במוסדות ליכלון לגלות שישתדלו מפא״, של הבחירות מצביאי הגל יוזמי יהיו
 במדינה. ביותר הטהורה המפלגה היא מפא״ כי להוכיח נדי אחרות מפלגות של

 שעבדו מאנשים מורכב סודי, חקירות שירות מפא״ הקימה כבר זה לצורך
מפא". משרי לאחד כפוף זה שירות ויורשיו. ההגנה של בש״י בעבר

 הישיגיה בהבלטת מפא•״ תתרכז היריבים, השחרת עם בבד בד
 לתת עשויים החדשים העולים קולות כי בוריםס המומחים הקונסמרוקטיביים.

 בפתוח מפא״י הישיגי את אלה לעולים להראות יתרכזו מכריע. רוב למפא״י
הארץ.

כחירות, ערב שנת הכאה, כשנה תהנה בי כמוה היה •
 כבר מרוסנת אינפלציה לקראת הראשון הצעד מדומה. כי אם כספי, משפע

 ללא הדחק, עבודת עובדי של שכרם את שהעלה העבודה משרד על־ידי נעשה
 רוחות הלן לעודד : הברורה הכוונה העבודה. פריון או האינדקס עם קשר כל

הדחק. עובדי של מצבם את כביכול, המשפות, למפלגה א!הד

מצד להברה גרמניה ממשלת של רשמית לבקשה היכון •
 הובעה זו דעה המערבי. הכיבוש ובקץ מלאה בריבונות שתזכה ברגע ישראל,
 רשמי שסירוב כך סל שהצביעו השילומים חברת ראשי על־ידי גם לאחרונה

השילומים. הסכם קיום את בספק להעמיד עלול בגרמניה להכיר

כארץ וגרעיני אטומי נשק מפני ההגנה דרבי הסברת •
 ההתגוננות שירותי יהיו להסברה האחראים כיצוע. של לשלב הגיע בכר

 מועצת מחברי אחד של לשאילתה בתשובה נתגלתה זאת עובדה .רחיים-האז
תל־אביב. עיריית

מספר לדיכוי היכון למטולה, תבור בפר בין גר אתה אם •
 שמטרתו הגליל, ייהוד מבצע של הראשון השלב זה יהיה היהודייס. שכיניף
לרוב. בגליל היהודי המיעוט הפיכת העיקרית

יהיה לא לסין ישראל בין דיפלומטיים יחסים יקומו אם •
ר ב ד כ. ה קרו  ישראל לציר שהיתה בשיחה סופית הובררה זאת נקודה כ

 בבורמה. ביקורו בעת צ׳ו־אן־לאי, סין, ממשלת ראש עם הכהן, דויד בבורסה,
 לכשתובא באו״ם הערביים הקולות בששה הצורך : הדעת על המתקבלת הסיבה

לאו׳ם. להתקבל סין בקשת המליאה לפני

תרכש בקרוב לישראל. בורמה בין היחסים מעודדים יותר •
בארץ. ניכרים בסכומים ציוד בורמה

שירד השפע מן במעט לא להנות תוכל עסקים באיש •
 לכמה נוסף מסואץ. אליה הבריטי המטה העברת אחר קפריסין, על כקרוב

 נם מעיינת ובפמגוסטה, בניקוסיה סניפים להקים ביקשו שכבר מסחריות חברות
לקפריסין. קבוע תעופה קו בהקמת אל־על

ייתכן אמריקה דרום כארצות משפחה קרובי לד יש אם •
 תנועת פעילות לאחרונה, מאד, שהוגברה אחר כקרוב. מדם במה ותראה
 לעלייתם בביסחה, לצפות, אפשר הציוני, הנוער ארגוני מידידי החקלאית ההכשרה

 בשנתיים ומברזיל, מארגנטינה בעיקר דרום־אמריקאייס, חלוציב אלפי כמה של
הבאות.

 רשמית הוכר לא גרמניה במערב הציונית ההסתדרות •
 אחר נתקבלה זו החלטת־פשרה העולמית. הציונית ההסתדרות על־יידי

 בהתנגדותו נתקל הציוני, הפועל בוועד השאלה את לאוורר רצה נורוק מרדכי שהרב
גולדמן. נחום של החריפה

 הנוכחי העיר ראש כין ההיימת המתיחות להגברת צפה •
כבר לבנון רוקח. ישראל קודמו, לבין לכנץ, חיים תל־אכיב, של

 בענייני רוקח של התערבותו כי הצ״כ, המשותפת, מפלגתם מוסדות לפני התלונן
 ויצחק שפירא משה הפנים, במשרד קודמיו בימי המקובל כל על עולה העירייה

העיר, תקציב את לאשר רוקח של הפומבי סרובו : ההתערבות שיא גרינבאוס.
לבנון. את מראש, כן, על להזהיר מבלי

מפלגתית, מעסקנות מתנזר שאינו ממשלתי פקיד הנד אם •
 להפעיל ■החליט הוא רוזוליו. דויד המדינה, שירותי נציב מצד לקשיים היכץ

 מדינה עובדי השתתפות על החל האיסור את החומרה בכל לכנסת הבחירות ערב
 המדינה פקידי רוב : מראש לכשלון נידון רוזוליו שר נסיונו פוליטית. בפעילות
מובהקים. מפלגתיים עסקנים הם הגבוהים

שיוקמו מהבניינים אסטיתית הנאה ליתר עיניך את הכן •
 לעובדה האדריכלים של לבם את להסב החלט הממשלתי התכנון אגף כעתיד.

הארץ. בבנייני מוזנח זה צד כי

סינמ* ממדים, שלושה סרטי הבא גיויץ בבר לראות תובל •
פ, קו ה ס מ י נ  המגביל התנאי •הגדולות. הפרים בשלוש בתי־הקולנוע בכל פי
לארצות־הברית. שנשלחו ההזמנות ביצוע : אלה שכלולים מימוש

במדינה
העם

ה ד ה א ב ה א כ ה ו
 הפתוח הקבר ליד המדינה חיתה השבוע

 לשיחות. אחר נושא היה לא מעגן. חללי של
 מחריד בכמותו, מדי גדול היה הדם 'קציר
הל לנשמה מנוח שיתן מכדי באיכותו, מדי

אומית.
ה לוע הזדקר לשורת־החללים מעבר אולם

 מכל שעור אין עד מזעזעת סכנה של תותח
הברי הפרלמנט החלטת אחרי מקרה־אסון.

 על נפל הסואץ, מן האימפריה צאת על טי
 הקרב מאז ביותר המוחשי האיום צל הארץ

נגבה. על
 אסון בחובו נשא מעגן של הגלוי האסון

 חשבון־ את מנע הוא :העין מן סמוי שני,
 המצב על הגדול הלאומי הדיון את הנמש,

 משכיח פתאומי שכאב כשם שנוצר. המדאיג
 הגוף חיי את בסכנה המעמידה ממארת מחלה
היר בעמק המסעיר האסון גם פעל כך כולו,

מרדים. כסם דן

מדיניות
דד נקמת מוץ הרו

ישרא צעירים שני יצאו שנים עשר לפני
 של העליון הנציג את הרגו למצריים ליים

סנס במשפט מוין. הלורד במרחב, האימפריה
אלי לח״י, חבת שני הפכו בקאהיר ציוני

 התנועה לגיבורי בית־צורי ואליהו חכים הו
המצ עורכי־הדין מיטב המצרית! הלאומית

 היה להורג הוצאתם להגנתם! התנדבו ריים
לאומי. יום־אבל כמעט

מע 180ב־ הגלגל התהפך שעבר בשבוע
 את לעכב נואש נסיון עשתה ישראל לות.

הת ממצריים, הבריטי האימפריאליזם יציאת
 על יגנו הבריטים כי ברכיה על כמעט חננה

 מוין הלורד העולה. המצרי הכוח מפני ישראל
נקמתו. על בא

 ההיו־ זה היה לא האש. מן ערמונים
 ישראל. מתגובת שנבע היחיד ההיסטורי הור
 בלתי־ ,נשכחות נימות כמה בזכרון העלה הוא

נעימות.

 מדיניות־ה־ היתד, העצמאות למלחמת עד
 של השתדלנות של ישיר המשך הציונית חוץ

 בריטניה, כלומר פריץ, ישנו : ההנחה הגטו.
 החובה מוטלת עליו הקהילה. גורל בידיו אשר
צריכים רע, מריץ הוא אם היהודים. על להגן

ישראלי בהלוית כן־גוריון
ועמוק־מחשבח עצוב עייף,

 אנשים דרושים זה לצורך מצפונו. את לעורר
 להגיע במיוחד המוכשרים העדה, מבני גדולים

הפריץ. לב אל
 למסורת קץ העברי החייל שם בשדר,־הקרב

 של מדיניות — ישירה מדיניות ניהל הוא זו.
 כל התערבות בלי שמול, הצד עם ישיר מגע

עצמו. על הגן העם פריץ.
ש מדיניות באה לא המלחמה בתום אולם
 כל עשתה לא ישראל החדש. הקו את המשיכה

מצריים עם יחסיה בעית את לפתור 'מאמץ

 ולא שלום בדרכי לא — מגע־ישיר על־ידי
מלחמה.

 את שוב ישראל מצאה השבוע התוצאה:
היהו הקהילה של המסורתי בתפקיד עצמה
נאומ-־ עליה• שיגן הפריץ מן המבקשת דית,
בהת שודרו בריסיים חברי־פרלמנס של ד,ם

 בימים כמו בקול־ישראל, בזעם או להבות
הבריטי. המנדט של ביותר הטובים

 סיבה כל ראתה לא הגדולה שבריטניה אלא
 ישראל. של הערמונים את האש מן להוציא

 האש מן להוציא משלה ערמונים די לה היו
המצרית.
: סדץ של הגדול הלקח הגדול. הלקח

 הלאומית התקומה את לעכב סיכוי כל אין
 את תעשה לא זרה מעצמה שום הערבית.

 לא זרד. מעצמה ושום ישראל, למען הדבר
 עם להתמודד תצטרך ישראל ישראל. על תגן

 — כך או כך : פנים אל פנים בעצמה, הבעיה
 מרחב־ת, לאומית בתנועה השתלבות על־ידי

נגדה. מלחמה־חרמה על־ידי או

m n ד ם א ח ר ה
 ה־ על ההסדר שלמחרת טבעי אך זה היה
שמועות,(נכו בחלל ירחפו לעיל) (ראה סואץ
ביש בסיסים להקים בריטית פניה על נות)
ברי להחליף :האלטרנטיבית ההצעה ראל•
 חיפה נמל את להם למסור כאמריקאים, טים

הנגב. בצפון ושדה־תעופה
ה במאמר כבר : חדש רעיון זה היה לא

 הבאה, המלחמה על קוליירס של מפורסם
ש האמריקאיים האטומיים המטוסים המריאו
 חל- ליד מבסיס האוראל מפעלי את הפציצו

אביב.
נת בה האדישות :יותר חדש שהיה מה
 לא בישראל. רחבים בחוגים ההצעה קבלה

 יצאה שישראל אחרי שנים שש :ספק היה
 חייה את והחלה הבריטית האימפריה מרחם

 מוכנים מעטים לא ישראלים היו העצמאיים,
 היה, בחוץ האויר הבטוחה. הרחם אל לחזור

עבורם. מדי צונן כנראה,
 התגבשו האחרון בזמן לאוצר. חזרה

 הצעה על בגלוי שדיברו בארץ רחבים חוגים
האימפ מן כחלק ישראל מדינת את להפוך

: נימוקיהם הבריטית. ריה
ב ישראל תהיה האימפריה מן כחלק •
 הערבים הערבים. התקפת מפני יותר טוחה

ה הכתר בצל החוסה מדינה להתקיף יהססו
 הצבא כי העובדה לאור ■ ביחוד — בריטי
 אף כפוף הלגיון, ביותר, התוקפני הערבי

ברימיים. לקצינים הוא
 ישראל תהנה האימפריה״ מן כחלק •

רבות. כלכליות מהקלות
 היא שגם להודו, יותר תתקרב ישראל •

לאימפריה. שייכת
 כסף, יביא בארץ שיחנה בריטי צבא •

ה העולם מלחמת של הזוהר ימי את יחזיר
 מעשירי- רבים של האוצר נולד עת שניה,

הנוכחיים. ישראל
חש המצדדים מן מעטים היקר. המחיר

ה שהישוב : המטבע של השני הצד על בו
 שהגיע עד ומרד, ארוכה מלחמה לחם עברי
 חיפה. בנמל הבריטי הדגל הורד בו לרגע
עצמאותו. עבור יקר מחיר שילם הוא

מוח מהווים'־מעוט אלה שחוגים ספק אין
 ישראל אזרחי של רובם רוב במדינה. לט

 הם אך — יקר העצמאות שמחיר יודעים
אותו. לשלם מוכנים
המשקל שווי

 מיקה וואגן הגנרל כי השבוע כשנודע
 במדינה. השמחה רבתה קנדי, בגנרל יוחלף
 י בשטח הגר הדני, נחשב בצדק שלא או בצדק

 ספק, בלי היתד״ החלפתו לבלתי־גמיש, הערבי,
לישראל. שי

תה הישראלי במשרד־החוץ שהשמחה כדי
 החלפתו קטן: פרט רק דרוש היה שלמה יה
 לגנות שסירג האיש האצ׳יסון, הקומאנדר של
 פה אולם מעלה־ד,עקרבים. בתקרית ירדן את

 האצ׳יסון כי בסוד נודע :מרה אכזבה באה
 הגנרל סגן יהפוך בדרגה, יעלה יסולק, לא

 שווי- לשם לערבים, ׳השי היה זה הקנדי.
המשקל.

אסונות
למחרת

שער) (ראה

גילתה מעגן, על למחרת, השמש, מרוח
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