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 בשני הקואליציה פירוק על דיון בכל חשוב מונע גורם
 שמפא״י בטוחים שהצ״ב בעוד הזולת. מידיעות הפחד הוא המחנות

 שערוריות על מרי רבים פרטים נודעו שלשריהם מפני ללכת, להם תיתן לא
 אחרי היטב שעקבו מפא״י אנשי רומזים הממשלה, משרדי באותם קודמיהם

 יגלו אי־פעס אם ציבורית סערה יחוללו משדרים, באותם הצ״ב עסקני מעשי
 בי מודים הצדדים שני משותפת: הסתייגות נקודת מסויימים. אישים על פרטים
בעצמם. נקיים היריבה המפלגה של השרים

במע־ העיקריות המפלגות תעמולת של הכלליים הקוים •
 מסיימות עצמן שהמפלגות שעה והולכים, מתבהרים הקרובה הבחירות רבת

הכללית: האיסטראטגיה שלהם. התעמולה מוסדות הרכב את
ובדרי הלאומי האינטרס בהפקרת הצ״ב את תאשים מפא״י

 של האחרונה הועידה החלטת נקודת־מוקד העשירים. לטובת הפועלים סת
 לבצע (כדי המסיס אח להעלות אסור מובטלים, 50 בארץ יהיו אם אפילו כי הצ״כ,

 כ״החלטת גוברין עקיבא על־ידי כונתה זו החלטה ציבוריות). פיתוח עבודות
מבליטה). במסגרת במקרה, אותה, פירסס שהבוקר שום על השחורה״, המסגרת

המעמד על שיטתית בהתקפה מפא״י את יאשימו הצ״ב
 עובדים לרעה המפלה מס־ההננטה סעיף על רבה במידה יסתמך הבינוני,

 לתת הבוחר: מן הבלתי־אמצעית דרישתם שכירים. פועלים לעומת עצמאיים
.בלעדיהם ממשלה להקים תוכל לא שמפא״י כזה כוח לצ״כ

 בקבלנות לה למסור הבוחר מן תדרוש חוץ, בעניני תתרכז חרות
בנשק. שימוש ואפילו כוח כל בדרך הערבים, עט שלום להשיג התפקיד את

כי תדרוש מפא״י־הצ״ס, כרית את תתקיף העבודה אחדות
 בלי פועלית, קואליציה להקים מפא״י את להכריח כדי חברי־כנסת די לה חתנו
 תיכנס לא מפ״ס כי בזבוז, יהיה למפ״ם קול מפ״ם: נגד טענתה הצ״ב; ונגד

לאחריות. שותפת תהיה שאחדות־העבודה בעוד לקואליציה,
 של'אי■ ממשלה תדרוש אמריקה, התרחקות על תסתמך מפ״ם

 על תקבל אשר לקואליציה להיכנס מוכנה שהיא תרמוז בינלאומית, הזדהות
זה. תנאי עצמה
 במערכת המפלגות כל מצד רב מרץ להשקעת צפה »

בבחירות הצלחה כי מאמינים ■הצדדים כל הציוני. לקונגרס הבחירות
 בבחירות הבוחר של הפסיכולוגיה על מכריע באופן תשפיע ,1955 באפריל אלה,

 העיקרית. ההצגה לפני כללית חזרה כאל זה למאבק כן על יתיחסו לכנסת,
 בחירות, מערכות שתי לממן המסוגלות הגדולות, למפלגות יתרון התוצאה:

יותר. עניות מפלגות לעומת

 התוכנית למשמע תיהנה משפטיות, .בעיות חובב אתה אם •
 המוסיקה חידונאי ידי על בקרוב כנראה, תופעל״ אשר פתוחות, בדלתיים החדשה

 מקרים המאזינים לפני שתביא התוכנית, קול־ישראל. במסגרת שמעוני, יצחק
 עדינות, בעיות מלעורר תימנע למחצה, תסכיתית בצורה מענינים משפטיים

ישנים. ארצישראליים או חוצלארציים, משפטיים מקרים רק תכיל
 ואשר נקבע, טרם שמה אשר חדשה, תוכנית בעיבוד שמעוני עתה עוסק כן

 בו לחבר יידרשו לאולם, שייאספו צעירים, משוררים בין בזק תחרות תהווה
 לפני ייקראו התוצאות מראש. נתונים נושאים על שיר דקות שתי תוך במקום,

עצמם. המשוררים בפי המיקרופון
ומתן כמשא להמשיך הוראות יקבל אבן שאבא לכך צפה •
האמ החוץ שר של הקודמות הודעותיו בסיס על דפרטמנט, הסטייט עם

 נראית ברבים, נודע טרם המדויק תוכנן אשר אלו, הצעות דאלס. פוסטר ריקאי,
זה. בנידון המנוגדות הכרזותיה למרות לממשלת־ישראל,

ביקור בעקבות ישראל-צרפת הסי י ניכר לשיפור צפה •
 ציוד רכישת על צרפתיים נציגים עם הסכימה בבר ישראל בפריס. הרמטכ״ל

 נציגיה באמצעות זה, בעניין מפורט במשא־ומתן בקרוב תמשיך בצרפת, מסויים
בבירת־צרפת.

גדולות תקוות תתלה אל ברומניה, קרובים לך יש אס •
 איגרת־ישראל על רומניה תשובת כי להניח יש לישראל. לעלות בכיכוייהם

 במשרד- בעל־פה נציגי־ישראל שקיבלו התשובה ברוח תהי העליה לבעיות בקשר
 בתנאי דורש, כלל עליה לאשר מובנה היא בי תטען רומניה : בבוקרשט החוץ

 להניח אין .לרומניה לרדת המבקשים על להקשות שלא רשמית תתחייב שישראל
 לנוכח ביחוד — הארץ מן לירידה רשמית גושפנקה לתת יסכים החוץ משרד כי

 וכה, כה בין עליה יאשרו לא הרומנים כי משרד־החוץ אנשי בין השוררת הסברה
לעלות. רוצה אינו איש כי יטענו

 שאינם חשובים, ציבור ואנשי גבוהים ממשלה פקידי •
משה יצליח אם פליליות, תביעות מפני מחוסנים יהיו כנסת, חברי

 לפתוח שלא המשפטי, ליועץ הוראות לתת לממשלה חבריו את לשכנע שרת
 — מסויימת מדרגה למעלה ממשלה פקידי ביחוד — מסויימים אנשים נגד בחקירות

 של מוקדמת החלטה ללא מיוחדים ובמקרים ממשלה, מאת בכתב אישור. ללא
 באישורו תלויה החקירה פתיחת תהיה יותר נמוכים פקידים גביל כולה. הממשלה

בלבד. המשפטים שר של

תתגשם אם פתאומי, באופן תקוצץ שלך החודשית המשכורת •
 אשכול, לוי האוצר, שר של ממקורביו מפא״י, מאנשי כמה של הקיצונית הצעתם
 יוקר אינדקס של נקודה לכל חדש שער קביעת ידי על השכר רמת את להוריד
 שהדבר מחשש זה, עניין על פרטים כל הסתננות למנוע מנסה האוצר שר המחיה.

הבחירות. בעת חמור נזק לגרום עלול

אם רשמי, פיקוח תחת יועמדו מוניות־השירות כי ייתכן •
 לעומת זה. בעניין רזילי, חיים משרדו, מנהל המלצות את התחבורה שר יקבל
 מעמד נייתהק בעד הוא בר, מיכאל בדרכים, התעבורה על המפקח כי נודע זאת

השירות. למוניות רשמי

 אחרי ו״הקאמרי״, ״הבימה״ בין רצינית להתכתשות צפה •
על-ידי נפגעה שהבימה אחרי הקיץ״. על ״המרד המחזה על הריב

 הבימה, של הדולאר 300 לעומת המחזה עבור דולאר 500 למחזאי שהציע הקאמרי,
 הבימה את כביכול, השמיץ, מילוא יוסף הקאמרי מנחל כי עתה התיאטרון מרוגז

 ירוד. פרובינציאלי תיאטרון שזהו הבימה בוא לפני לצרפתים סיפר בפאריס,
הוצאת־דיבה. על מילוא נגד משפטיפיצויים להגיש אם אפילו שקלה הבימה

במדינה
העם

עד ןד.בקבוקי□ ב
 היא ואחריה׳ לפניה שנה כל כמו השנה׳

 זכרון שמגיע כמי׳ עד ביותר החמה השנה
הישראלים.

 מבטים החליפו הנסיון׳ עמוסי הוותיקים,
 שנה בכל כמו — לזה זה הבטיחו רבי־דעת,

ש לכך סימן זהו כי — כן ואחרי לפני
דורות. מזה ביותר הקר החורף יהיה החורף
 עייף צוננת. נחמה זאת היתד. שלא אלא

 ברחובות הממוצע שראלי ה התגנב ומיוזע׳
 רבים גלונים שתה המצילים. הבתים לאורך

הפ ועוד־יותר־חדשים׳ חדשים משקאות של
 אותם ושתה עורו נקבוביות דרך אותם ליט

מחדש.
אר לפני אזרח, אותו של אבותיו לאבות

 מודרני׳ס משקאות היו לא שנים׳ אלפי בעת
 מ־ באגדות להשתמש נאלצו במקומם אלה.

 הורגת באביב כי סיפרה מהן אחת קררות.
 הפוריות. אל המבורך, בעל את האלות אחת
 למקומי בעל חוזר חודשים כמה כעבור אולם
 רוצחים קרירים רוחות נקמתו. את ונוקם

המרושע. הקיץ את
 ישראל אזרחי רוב קיוו המשקאות, אף על

ל ימהר להתמהמה, יפסיק בעל כי השבוע
תפקידו. את מלא

חוץ יחסי
מנשבות רוחות
 בישראי׳ השבוע נשבו חמימות רוחות

 הדיפלומטיות. מפרשי־הספינות את ניפחו
 יעבור לא שמועות: ספוגות היו הרוחות

 דיפלומטיים נציגים תחליף וישראל רב זמן
המערבית. גרמניה ועם הודו עם

 הנבחרים בבית כי ידיעות הגיעו מניו־דלהי
 על הלוחצת סיעה, ומתגבשת הולכת ההודי

ב הודית שגרירות להקים ניהרו ג׳והרלאל
 הכ־רה ניהרו שממשלת בשעה בה ישראל.
 לא .1950 בספטמבר עוד דה־יורה בישראל

דיפ יחסים ליצירת צעד כל עתה עד נעשה
 שהיה ניהרו, המדינות. שתי בין לומטיים

 גילה הערבית׳ הליגה מצד גדול ללחץ נתון
 הציעה כאשר היסום, של ברורים סימנים
 לתפקיד דורון גבריאל את ישראל ממשלת
בהודו. שלה הקונסול
 הודו־ישראל יחסי לשיפור המכוון ללחץ

:סיבות שתי יש
 המוסלמים במדינאים הודו של אימונה •
ופוחת. הולך
 כל כי מרגישים ההודיים המדינאים •

 עם דיפלומטיים קשרים לקשור נוסף סירוב
כ הודו של למעמדה להזיק עלול ישראל
מ שהיא רושם ליצור אסיה, עמי מנהיגת

חד־צדדית. מדיניות נהלת
ט ר א פ  נשבו השני הצד מן הוכרו*. של

 הספינה סיכויי כי אם יותר חזקות רוחות
 לא בשלום דרכה את לעשות הדיפלומטית

כלל. ברורים היו
 ישראל בין השילומים הסכם נחתם מאז

ה האמין שנתיים, לפני המערבית, וגרמניה
דיפ יחסים כי אדנאואר קונראד קאנצלר,
 תוך המדינות שתי בין יתקשרו לומטיים

 כי למסקנה הקאנצלר הגיע עתה קצר. זמן
 ממ של מנציג כלל יתלהבו לא הישראלים

 המתיחות את להפיג רוצה בארצם, בון שלת
המוע גרמני. יהודי שגריר לישראל בהציעו

 מארקס, קארל :הדעת על ביותר המתקבל מד
 אינו אשר יהודי־גרמני, שבועון של עורכו
הקאפיטאל. מחבר של משפחתו קרוב

 שעבר בשבוע שנערך בלתי־רשמי, משאל
 בישראל, היושבים הזרים הדיפלמטים בין

 ששגריר משוכנעים מהם אחוז 70 כי העלה
לנ כתב־האמנה את יגיש מערב־גרמניה

 אולם סוף־השנה. לפני עוד ישראל׳ שיא
 אזרחי־ יגיבו כיצד :הוברר טרם אחד דבר

 את תשמיע צה״ל שתזמורת שעה ישראל,
בית־הנשיא. לפני אלס איבר דויטשלאנד

הגבול
הלבן בג״פ האיש

 מזדקר ירושלים, בדרום תלפיות, בקרבת
רי אורן עצי מוקף יפה׳ תלת־קומתי בית

נה נוף מתגלה הבית גג על לעומד חניים.
 ועמקיה, גבעותיה על כולה, ירושלים דר.

 מבהיק הסלע מסגד למרגלותיו. משתרעת
הזי הר ! העתיקה העיר לחומת מעל ממולו׳

רמאללה :מקרוב רומזים הצופים והר תים

מוס בית־לחם ואילו בקרבת־מקום; שוכנת
 מזדקפים ממזרח גבעה. על־ידי רק תרת
מ המלח. לים מעבר התמירים׳ מואב הרי

הצחיחים. יהודי הרי משתרעים מערב
 גבול שום אחת. ארץ זוהי הצופה, לעיני

 ירושלים חלקי שני הטבע. על־ידי נקבע לא
 אולם סיאמיים. כתאומים בזה, זה דבוקים

המרו הנוף, של זו שלווה : יודע המשקיף
 כפצע־ אשליה. אלא אינה הנפש, את מם
 שלא פצע הארץ. גוף על הגבול עובר ענק

 טיפות כמה יום כל כמעט הנוטף הגליד,
 לשים דו תפק כי זאת, יודע המשקיף דם. של
המגורה. המקום על התחבושת את

עצ בית אותו מזוודותיו. ארז הדייר
 הארץ חלקי משני לאחד אף שייך אינו מו

 שראל, מדינת־ של חלק הוא אין היריבים.
 של ההאשמית הממלכה של חלק הוא ואין

 שאיננה. למדינה שייך זה בית כי הירדן.
ארץ־ישראל. של האחרון השריד הוא

העל הנציב מעלתו,' הוד זה בבית גר פעם
הר (א״י). לפלשתינה בריטניה מלך של יון
 זה. דייר מזכירים עוד בבית דברים בה

ה בחדר הערביים והמגישים במטבח הטבח
 של משרתיו פעם היו העזוב־כמעט אוכל

כהו ימי על רבות לספר יודעים והם הנציב,
 הא;כל, מוגש עליהן הצלחות, אפילו נתו.

 הכתובת את נושאות הן היסטוריות. הן
g :המפוארת r i של התיבות ראשי

(הוד,)״. וקיסר (בריטניה) מלך ״ג׳ורג׳,
 מלווה מזוודותיו, את הקודם הדייר כשארז

 מבר הקודש, בעיר היריות תזמורת על־ידי
 לא זה הבינלאומי. האדום לצלב המין את

 ישראלי נסיון־נפל אחרי ימיו. בו האריך
 הדגל הגבוה בתורן עלה הגבעה, את לכבוש

 ״ראש' הנוכחי: בעל־הבית של הכחול־הכהה
 של שביתת־הנשק מפקחי ארגון של המטה

לארץ־ישראל״. המאוחדות האומות
מ האחד לבית המובילים הכבישים בשני

ה שוטרים עומדים ממזרח והשני מערב
עוב יחידי־סגולה רק המעבר. את מונעים

 אורחים לפגוש עלולים הם זה. מחסום רים
 לגד ישראלי עתונאי יכול קט לרגע מוזרים.

 ערבי שייך עם פנים אל פנים עצמו את צוא
 ממדבר חומה גלימה ועטוף חבוש־קפיה

נבוכה. ברכת־שלום עמו להחליף מואב,
 ם. אורח בו אין הבית, שקט לרוב אך

 הקצינים קומץ פועלים ובמסדרונות בחדרים
 האחרים או״ם עובדי 63ו־ הלאומיים, במדיהם

מ אנשי־בטחון מזכירות, אלחוטאים*, —
 העומדים לאומיות משטרות מתריסר גויסים

 של מעשי־טרור מפני המשמר על רגע כל
קנאים.

שו זה עצבים מרכז ליום. דילאר 10
 950 הנמשך גבול של עבריו שני על לט

 גפיים. ארבע באמצעות פועל הוא ק״מ.
(ה הישראלית־לבנונית הנשק שביתת ועדת

 הישראלית־הסורית הועדה במטולה), מתכנסת
 הישראלית־ הועדה בנות־יעקוב), גשר (ליד

 הישרא־ והועדה עזה), וליד (בעוג׳ה מצרית
ה מנדלבאום בשער (שמושבה לית־הירדנית

 :ביותר החשובה האחרונה זו ירושלמי).
מסוכ קילומטרים 631 לאורך משתרע גבולה
 בישראל. פופולרית הפחות גם היא סכים.

עבודתה. כל את מחרימה ישראל ממשלת
 (של סגן־אלוף זה, לחרם שגרם האיש

 הוצ׳יסון, אלמו האמריקאית) עתודת־חיל־הים
 שרוחו של האחרון השלב את עתה מסיים

 את ימלא מי נקבע טרם השנים. שלוש בן
 השבוע, היה, ביותר הטוב הניחוש מקומו.

 אמריקאי קצין יהיה הבא ראש היושב־ כי
 עתודת־צבא-היבשד,) (של סגן־אלוף — אחר

ברסליי. אי. גילברט
 ההשערה, את אישר לא עצמו ברסליי

 שעבר בחודש אולם •מתחמק. בחיוך הסתפק
 ממושכת לשהות מתכונן הוא כי ברור היה

 האוירון נחת לוד של בשדה־התעופה בארץ.
 ש&עת״מרץ, אשה רעיתו, את לארץ שהביא
 פיליפ היחיד, ובנו צרפתי, מבטא בעלת

הארבע. בן
ה לדירתה ישר ברסליי מרת עברה מלוד

 במה הגבול של הערבי בצד בית : חדשה
 תנהל שם מנדלבאום. משער מטריס מאות

 העומדים לאמצעים בד,תאם ביתה משק את
סגן־אלוף של הסדירה משכורתו :לרשותה

 חוליה שהיא תחנת־אלחוט, שוכנת *בבניך
 נל עוברים דרכה ואשר בינלאומית, ברשת

 בג׳נבה או״ס של מרכז־הקשר של ההודעות
 ארצות ושאר קוריאה בקאשמיר, ליחידותיו

אסיה.

י
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