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 גבוהה לרמה מתעלה ישראל וכנסת יש
 בפרוצדורה סעיף לתקן יש אם ויכוח. של

 גופות, לניתוח נוהל לקבוע או הפלילית,
 אפשר המוות, בעונש הצורך את לשקול או

 הענין, על אור המטילים לנאומים לקוות
 כי חודרת. הבנה ומגלים לעמקותו חודרים

 לא בעורכי־דין, לא בכנסת מחסור אין
באנשי־מצפון. לא וגם ברופאים

 מספר לגבי נכון זה דבר אין המזל, לרוע
ומ מאד. מצומצם הוא בכנסת. המדינאים

 מאשר יותר ברור הדבר היה לא עולם
 שהתקיים מדיניות־החוץ על הויכוח בשעת

שעבר. בשבוע
 והשכיח עין שעצם מי ושלום. חם
 היה יכול נמצא, בו המקום את לעצמו

אחו חזרה ההיסטוריה כי לאמונה להיתפס
 נושנות ישנות היו המפלגות רק לא רנית.

ומוכ וותיקים ברובם היו הצירים פני רק לא
 הסגנון גם ציוניים. קונגרסים מעשרות רים
 המבורר לסגנונה ויותר יותר דומה החל
 זכרונה לארץ־ישראל, היהודית הסוכנות של

לברכה.
למ הישוב כשקם ההם, הטובים בימים

 שכח לא אחרת, או זו גזירה נגד חות
 עם מלחמה שום לו שאין להקדים מעולם

 אלא בריטניה, מלך מלכותו, הוד ממשלת
 יילחם הישוב מפקידיו. כמה נגד ורק אך
 וגס )1 תהיה ולא תקום (שלא הגזירה נגד
 בשקט), אבל וזכרם, שמם (ימח הפקידים נגד

 הגדול־ לבריטניה אמונים ישמור הוא אולם
ישקר. לא ישראל נצח כי מחיר. בכל

 הרבים בתמים דגל ועלה דגל ירד מאז
 נדמה היה השבוע אך בישראל. הפזורים

 ישנות. מלים נמצאו החדשה למנגינה כי
 בינתיים שהפכו הישוב, מנהיגי הכריזו שוב

הגזי רוע נגד ייאבקו כי המדינה, למנהיגי
המצ לידי האדיר הסואץ בסיס (מסירת רות
 הפקידים נגד וגם ערב) ארצות זיון רים,

 מונח), במקומו (ושכבודם להן האחראים
 כי ושלום, חס הדבר, פרוש אין אולם —

 האמריקאית. לידידתה עורף תפנה ישראל
 אלא מבקשת היא אין הנכון. הוא ההיפר
 הכל יבוא ואז הפקידים, יחס את לשנות

מקומו. על
הור ושם פה בלתי-רצויים. שעורים

 זה. מחודש גטואיזם נגד בכנסת קולות מו
 את הרים הכנסת של היציב הרוב אולם

 שה־תה החלטה למען מוחצת בהצבעה ידו
 יהודית קהילה בכל הקיר את לפאר יכולה

ארצות־הברית לממשלת בקשה :בעולם
מדיניותה. את לשנות בטובה להואיל
ב פועלת ארצות־הברית שממשלת אלא
 האינטרסים מתוך לדעתה, הנובע, לקו התאם
 ישראל כנסת שהחלטת לקוות קשה שלה.
 וקשה אלה. אינטרסים על לוותר אותה ,תניע
שיעו ברצון שתקבל להניח היה יותר עוד
 חוסר שהוכיחה מדינה מאת במדיניות רים
משלה. עצמאית מדיניות לנהל כשרון כל

דת
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 כל נקודה על הסכם להשיג היה קל לא
 מאלף למעלה של העולמית. באסיפה שהיא

 באיבד שהתכנסו הדרגות, כל בני כמרים׳
 עצה לטכס .מגת על ארצות־הברית, סטון,
 הנוצריות הכתות מאות את לאחד כיצד

 נולד בשטחה אשר ישראל, מדינת בעולם.
האלו לבן חשבוהו הנוכחים שכל היהודי

 סעיף היתד, היא זה. מכלל יצאה לא הים,
במחלוקת. שנוי

 אחד אמריקאי נציג כשקם התחילה הצרה
 הכיל לא הרשמי שהדו״ח כך על והצטער

 האלוהית, ההבטחה הגשמת על סעיף שום
 היהודים כל כי החדשה, בברית הכלולה

הנוצרי. דת את לקבל יזכו
 אחי! טאפס, צ׳ארלס סערה. קמה מיד

 הציונית, ידיד שהיה המנוח הסנאטור של
 תסכן כזאת החלטה כי ״חוששני התקיף:

׳היהודיים חברי עם שלי הידידות יחסי את !
 נציגים במערכה. בודד נשאר לא הוא

 כי ל,ם אף דרשו המרחב מארצות נוצריים
לה מיוחדת זכות שום ליהודים תינתן לא

 ליהודים, מיוחדת זכות כל כי דתם. את מיר
 את יותר עוד להרגיז עלולה טענו׳ ,כך

הנצרות. נגד הערבי העולם

 היהודים נאלצו שעה לפי נפלה. ההצעה
זו. זכות על לוותר

המשק
א ל ל ר ב סי ק א ל ק

 : הכלכלה מדע את מפארים רבים שמות
 ועוד קינס לורד ,.זארכס, .קאז סמית, אדם

 שיזסביר הלכה לספי, ניסו אזזרים רבים
 שלושתם כל הלאומי. המשק חוקי את
 נתבקשו לא הסתם, מן נבוכים, היו יחד

 ישראל מדינת של הכלכלה חוקי את להסביר
הקלאסיים. המושגים על־פי
 דולארים של ניכר אוצר יש לישראל כי

מג באמצעות השמיים, ימן אליה הבאים
 רעבות אחרות ארצות שונים. ומענקים ביות

 כלכלגי־ דעת על עלה לכן אלה. לדולארים
 בדולארים קנו הם :גאונית המצאה ישראל

ב אותם הרכיבו אמריקאיים, ךזלקי־מכונות
 היו שלא לארצות אותם מכרו ישראל,
 לקנות כדי הדרושים הדולארים בידיהן

מאמריקה. ישר הסחורה את
 לישראל לשלם מוכנות היו אלה ארצות

 מי יותר הרבה גבוה מאד, מפולפל מחיר
לא שילמו הן המקורי. האמריקאי המחיר

לסקוב׳ חיים הוא מקרום אחריו לעקוב לך שכדאי אדם .
 הבריטי, בצבא קרבי טגן־אלוף לסקוב, הישראלי. חיל־האויר מפקד שהיה מי

 בעתיד חשוב ממשלתי למינוי בחשבון לבוא עלול באכספורד, כיום הלומד
הלא־רחוק.

חדשה ערכית מדינה להצטרפות להתכונן ישראל על .
 עצמאותלמחצה. החדשה הטוניסאית הממשלה תקבל כאשר הערכית, לליגה

 ארץ, אותה יהודי של עליהה בדרך חדשות בעיות תעלה לליגה טוניס הצטרפות
 טוניס, ישראל. עי הערביים לויכוחים נוסף מתון קול תוסיף זאת לעומת אך

 בעולם, המתקדמת דעת־הקהל את לאבד רוצה אינה לעצמאות, דרכה רחוקה שעוד
יותר. שקול לקו כן על תטיף

יצטרכו הציוני לקונגרס מתלהבים שאינם חרות, אנשי »
 בגיוס ביותר הפעיל באופן ישתתף עצמו בגין כשמנחם דעתם את לשנות
 הגיעה למועצה, הבא בשבוע המתכנסת התנועה, הציוניות. לבחירות מפלגתו
זה. בשטח חבריה באדישות ללחום •היחידה הדרך שזו למסקנה
האמריקאית כהשקפת-העולם קיצוני לשינוי מוכן היה .

 כלפי הכעס הרגשת והולכת מתגברת הברית בארצות הקרובה. כשנה
 עתה ופונות האחרונות בשנים עצום אמריקאי סעד שקיבלו ובריטניה, צרפת
 עלול-ה אייזנהואר, הנשיא של מאמציו אף על האמריקאית. המדיניות נגד בגלוי

 מבעיות לא הפעם שתתעלם קיצונית, בדלנות של חדש סוג להיות התוצאה
המערב. ארצות שאר מבעיות אלא העולם,

 כל לחיסול הצפויה ישראל, : כזאת מדיניות של העיקריים הקרבנות אחד
הנוכחיים! מקבלי־הסעד שאר כל כמו האמריקאיים, הסעד מענקי

ה בבחירות ההשתתפות אם •
קרוב בינונית, תהיה לכנסת כאות
 על אחד ציר יהיה בבחירות שהמודד לוודאי

 ההשתתפות ת!היח באם קולות, 7500 כל
 קולות. 8500ל־ לעלות המודד עלול יותר ערה

 אחוז יופעל לא באס כמובן, אמור, זה כל
החסימה.

 ח״ב כי להשערה מקום אין .
ה וועדת ראש יושכ ארגוב, מאיר

 שרמז הכנסת, של והכטחון חוץ
 ברש- עצמה את רואה ישראל כי

לש המנדט שטח כבל לפעול אית
 מה אמר <א״י), פלשתינה של עבר

ב ככנסת המדיני כוויכוח שאמר
מפא״י. לדעת ניגוד

 לדעת בניגוד נאמרו שהדברים היא האמת
 ראש־ של הברורה בידיעתו אולם הממשלה,
 המעוניין שרת, משה החגץ, ושר הממשלה

 שמפלגתיהשל־ הרושם את חוץ כלפי ליצור,
ל חדשים מדיניים ידידים לחפש נוטה 'טון

ישראל.

הנמל מן לא
בתוכנו כקרוב

מע
של

והצ״ב, מפא״י כין ליציוני
 לעיין תובל בי

הקוא- ההסכם
 נראה בסוד. כה עד מר

ידי על יפורסמו ההסכם
 של הפרטיכלים כי

ממ חודשים הצ״כ

הבריטי הכפים של חלק
אבל וזכרם, שמם ימח

סואץ תעלת ליד
! בשקט

 הדולא• עבור גם אלא ;הסחורה׳ עבור רק
 הפסידו, לא הן אך בה. המושקעים רים

 השני לצד העבירו ההפסד את כי כמובן.
יש שקנתה הסחורה עבור :החשבון של

פחות. לא מופקע מחיר גבו מהן ראל
 להיות יכלו הצדדים כל כזול. דולארים

 כלכלי יסוד בעלי רבים מפעלים מאושרים.
 קייזר־ :זה רקע על בישראל נולדו מפוקפק
 בישראל (שעלו מכוניות להרכבת פרייזר

 בארצות־ דולאר 1200 במקום דולאר, 1800
 המכניס למקררים, בית־חרושת הברית)
 הנקנות תיבות־פח לתוך שלמים מקררים
ב למקרר דולאר 350( השילומים מכספי

 באמריקה), דולאר 140 לעומת ישראל,
יש בתיבות־עץ המשתמשים מקלטי־פ־לקו,

אמריקאיים. למכשירים ראליות
בשוק לקונת אפשר כיום :התוצאה

 (היינו ״קלירינג״ דולאר בתל־אביב הכספים
 שקנתה בארץ בו להשתמש שאפשר דולאר
 שני — סנט 65 תמורת ישראלית) סחורה

 היה סוחר כל כי הרשמי. ממחירו שלישים
 הסחורה עבור כי בחשבון לקחת צריך

 33% לשלם יצטרך כאלה במלארים שיקנה
האמיתי. המחיר מן יותר

עסקים
צלו למי שעונים ציל ה
 מן כלל מרוצה היד, שלא האנשים אחד

לעיל) (ראה בדולארים המשולש המסחר

 יכ להוכיח מגמה מתוך הבחירות, לפני פר
לקואליציה, בהיכנסם טובות היו כוונותיהם

ההסכם. אחרי מילאה לא שמפא׳׳י אלא
משרד־ במנגון מפא״י תיעזר זאת לעומת

ה־ של ריחם את להבאיש תנסה .המשפטים,
 מראשי אחדים נגד תיקים פתיחת ידי על צ״ב

 בעבירות האשמים ,והתעשייה משרד־המסחר
להוכיח, מפא״י תשתדל כן שונות. ;כלכליות

 אנשים של קשריהם את מרומזת, )בצורה
הכלליים. הציונים משרי כמה עם אלה“

תוכ- תוגשם אס מה, במידת יגדלו לבון של והשפעתו כוחו •
 הוא. בראשותו המודיעין מוסדות לכל עליונה מתאמת רשות שוב להקים ניתו

 שילוח ראובן שנתמנה מיום למעשה לפעול שחדלה זו, רשות בראש שה העמדת
מתמיד. יותר רב משקל לה תתן בארצות־הברית, לציר

אס גבוהה, משפטית השכלה יקכלו רכים קציני-משטרה #
 נולדה התוכנית בכירים. לקציני״משטרה גבוה ביתיספר להקמת התוכנית תוגשם

 הקצינים של חוסר־בקיאותם כי הטוענים משרד־המשפמיס, אנשי של לחצם עקב
.בלתי־מושלמות לחקירות גורם הכללית, התביעה את פעם לא מכשיל קבחו

בטוחה תהיה הקאמרי התיאטרון שחקני של משכורתם .
 קבוצת על־ידי התיאטרון רכישת על ומתן המשא בהצלחה יסתיים אס יותר,

 הקאמרי, במאי של גיסו שוקן, גרשום הארץ, עורן עומדים שבראשם הון, בעלי
 הספרים מנהלת־הוצאת פרסיץ, שושנה וח״כ ירושלמי זלמן התעשיין מילוא, יוסף

 שלא כדי סודות בסודי הפעם מתנהל ומתן המשא מילוא. של חותנתו אמנות,
 ומתן משא שהכשילה הסערה, כמו — סערת־רוחות לידי שחקנים.ה את להביא
וחצי. שנה לפני דומה

הפופ• בקרוב תפגין לארץ בחוץ לתעמולה חדשה גישה •
 שלה התעמולה מומחי מכל שהתיאשה בארצות-הברית, היהודית נות
מפור אמריקאית חברה לידי ההסברה פעילות את למסור עומדת הממשלה, ושל
 •הסוכנות כי התברר זו, חברה שמקבלת הגבוה, השכר למרות ציבור. ליחסי סמת

אלה. בעניינים העוסקים פקידיה, פיטורי לאחר אלפי־דולרים כמה תחסוך

אי־הסכ- עקב והפועל, מכבי עסקני כין חריף למאבק צפה •
 פרוסק דב בכדורסל, הישראלית הנבחרת מלווי לבחירת ראשי־האגודות של מתם

 הבא בחודש לצאת עומדים אשר ממכבי, כספי ויצחק מהפועל כרמי וישראל
״ לברזיל.
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