
ת (כלתצמית כויו תן הז רו שסו

שחלפה אחרי להירגע, יבולים כישראל מנדס-פראנם מעריצי •
 מנזס־פראנס של המזהיר נצחונו היהודי. המדינאי לממשלת הראשונה הסכנה

 בריטית (הבטחה קודמיו כל השיגו לא אשר את השיג בה׳ לונדון, בועידת
 הפאריסאית הריגול ששערוריית ואחרי •עד) לעולם באירופה צבא להשאיר
 הצרפתי של מעמדו עתה חזק נגדו, מכוונת שהיודה כאינטריגה כל לעיני נתגלתה

פעם.אי היה מאשר יותר ,קקטן
 לונדון שותפי שאר של מעמדם נתחזק כן

אנתוני של הפופולריות מן כתוצאה משנה
 בבחירות זכתה השמרנית המפלגה

של ומעמדו הועידה, מנצח אידן,
בגרמניה. לקדמותו כמעט חזר אדנואר קונראד

יבקר כביר ישראלי נציג בי אומרת חזקה שמועה .
 חאן, זאפרוללה שר־החוץ, עם בדברים לבוא ינסה כפאקיסטא[, כקרוב

החדש הכוכב : בחשבון הבאים בין האנטי־ישראלית. עמדתו את לרכך כדי
הכהן. דוד ברנגון, ישראל ציר ■הישראלית, הדיפלומטיה של

 שרת, משה ושר-החוץ, ראש-הממשלה בי מאד ייתכן •
המערבית, אירופה מכירות ככמה כזק לסיור !955 כראשית יצא

 שם. הישראליות הנציגויות של המדינית יעילותן מידת את לבדוק במגמה
מנדס־ ועם בלונדון אידן אנתוני עם שרת ייפגש זה סיור במסגרת כי ייתכן

בצרפת. פראנם

לבקר עומד האמרשלד, דאג או״ם, של הכללי המזכיר •
 לגמרי, פרטי להלכה, יהיה, ביקורו .1954 שנת סוף לפני עוד כישראל

לקבל כדי האמרשלד יבוא למעשה כי משערים אולם חג־המולד. בטכסי קשור
בארנס. גנרל או״ם, מראש־משקיפי בגבולות המצב על מיוחד דו״ח

מארצות אחדות לכין ספרד כין יחסים להידוק המתן .
 שייטת בראש פראנקו הגנוואליסימו בקרוב שיבקר לאחר התיכון, הים

מצריים. גם ואולי תורכיה יוון, איטליה, בנמלי ספרדית
הצעתו תתקבל אם יושג, ישראל־גרמניה כיחסי ביניים הסדר •
למחצה דיפלומטית נציגות להקים בקלן משלחת־חשילומים מאנשי אחד של

 דיפלומטיים יחסים כינון זה צעד של פירושו אין בהצעה, התומכים לדברי בבון.
מטעמים בבון, זה מסוג נציגויות המקיימות מדינות, כמה ישנן : לגמרו רשמיים

ישראל. של לאלה דומים

 כשיטת לתמוך שלא החליטו שהצ״ב לודאי קרוב •
מפני גם אלא עקרוניים, מטעמים רק לא האיזוריות הבחירות

 מיוצגים בה באמריקה, הציונית הקונפדרציה מן למדי ברור איום קיבלו שהם
לבחירות הצ״כ יסכימו אס כי רמזה׳ הציונית הקונפדרציה ; הפרוגרסיבים גם

כספית. תמיכה כל מהם תישלל איזוריות,

העוכדים הסתדרות כהנהגת והולך גוכר לסכסוך צפה •
 מרדכי ח״כ הבללי, המזכיר ובראשם ההסתדרות, ממנהיגי חלק : הכללית

 אנשי ואילו תביעות־הפועלים, את לרסן חייבת ההסתדרות כי טוענים נמיר
הפרדה תובעים חושי) ואבא (אלמוגי . ומנהיגי־פועלי־חיפה המקצועי האיגוד

אך בעמדתו נוקט נמיר כי טוענים והממשלה, ענייני־ההסתדרות בין מוחלטת
בממשלה. דריסת־רגל יש ולחבריו שלו מפני ורק

 עם מיד הסובייטי, השגריר של חריפה למחאה המתן •
למשלחת להרשות ישראל של סירוכה עם כקשר לארץ, שובו

 של תקליטים פרטי כשי לשרת המביא אבואמוב, לארץ. לכוא סובייטית
 שינוי בינתיים יחול לא אם איתם, יחד המחאה את יגיש גודונוב, בורים האופרה
ישראל. בעמדת

סובייטית משלחת של בואה את להרשות משרד-החוץ סירוב
קבוצת בין המתנהל המשא־ומתן את להכשיל עלול כישראל, לקונגרס

 להביא במטרה ברית־המועצות, של לקשרי־תרבות האגודה לבין פרטיים אמרגנים
~ קלאסי. רוסי באלט של ולהקה עממית ושירה קבוצת־מחול לישראל

 הסובלים רופאים, כמה עליידי כקרוב יוקמו פרטיות חולים קופות •
 בקופת חבר כל להם ישלם תוכניתם לפי לחוסר־לקוחות. שגרם הכספי, המצב מן

 לאישפוז פרט — הרפואיים השטחים בכל לטיפול יזכה לחודש, מסוייס סכום
 .הרופאים ממיטב ארבעה תקיף בקרוב שתוקם החולים מקופות אחת בבתי־חולים.

בתל־אביב. והמקצועיים הכלליים
 תעמוד אס כמינה, מיוחדת כשביתה יינקטו הרופאים •

תעודה כל לה׳וציא יסרבו הם : שכרם את להעלות בסירובה הממשלה
להופיע גם יסרבו — ומוות לידה לתעודות פרט — לממשלה הנוגעת רפואית

בבתי־המשפט. מומחים כעדים
 השנה, בהקמתם שהוחל המלון, כתי בל בניית תושלם אם .

 במידת־ זרם־התיירים יגדל אם אפילו ריקים, חדריהם מחצית יישארו
: על־ידס שהוצעה התרופה תיירות. לענייני מומחים ידי על נקבעה זו עובדה מה.

מבתי־המלון. ליהנות יוכלו תושבי־ישראל שגם כך האיכסון, מחירי הורדת

שמו רופאים ! זהיר היה צרפתיים, נקניקים חובב אתה אם .
 אפשרי. כגורם הנקניק על אצבעותיהם את שמו קיבה/ קילקול של מקרים לריבוי לב

 אך שומן, במקום שעווה הכיל שהנקניק ממשלתית חקירה גילתה השמועה, לפי
כה. עד הענין הושתק מה משוס

דקות, שלוש רק נמשכת שנגינתם הרגילים, התקליטים אם .
 על־ שייוצרו ארוכי־נגן, מתקליטים ליהנות בקרוב תוכל אותך, מעצכנים

 את להעתיק זכות לעצמה רכשה אף החברה! ישראלית. חברת־תקליטים ידי
 עד 12כ־ יהיה תקליט כל מחיר קטנות. בינלאומיות חברות כמה של תקליטיהן

ל״י. ו5
יותר רב לבידור תזכה הכאה, כעונה כטבריה תבקר אם •

ר ש א ה מ נ ו ע ת ב מ ד ו ק  אמנותית, מחלקה להקים עומדת טבריה עיריית : ה
 צפה, כרחבת־ריקודים תשמש בכינרת, שתעגון ישנה, ספינת לרכוש מתכוננת

היפואי. הפארק בעלי על־ידי שינוהל זעיר לונה־פארק להקים
 תבקר ברגמן אינגריד שחקנית-הקולנוע בי הנמנע מן לא .

אם הקאמרי, בתיאטרון ד׳ארק״ ״ז׳אן במחזה תופיע בישראל, בקרוב
ישראליים. אמרגנים לבין בינה עתה. המתנהל המשא־ומתן בחיוב יסתיים

במדינה
העם

ת גאנגסטד*!□ ר צ הארץ תו
 מדינת־ שמביאה סוזורוודהייבוא שאר בין

 כמה שנה מדי נכללים לים, מעבר ישראל
 צוחק המבוגר הקהל סרטי־גאנגסטרים. מאות
 נוכח השבוע לילדים. אותם מניח מהם,
כלל. מצחיק שעשוע זה היה לא כי לדעת

 כמה המדינה הזדעזעה האחרונים בחדשים
 לשם בוצעו שלא מקרי־רצח על־ידי פעמים
 של תוצאה היו אלא חומרית, הנאה טובת
 של מעשה־ההרג היה כזה חולה. נשמה
 הזה (העולם בירושלים נחמיה שאול הנכה
 הופיע ביתו, בעל את שקטל האיש ),882

 בבית־ מחייך שותפיו, שני בלוית השבוע,
המשפט.
 ברמת־גן, הרצח בא זה מקרה אחרי
 אדם מצד זה, רצח פחי־זבל. בגלל שאירע

 המגיש, את שדקר לפני כוס־סודה שהזמין
* בארץ. הידהד

 לעומת וכאפס כאין היו שניהם אולם
 רחובות. את השבוע שהמם הנורא הרצח

 גילוי לכלל החדשה האופנה באה הפעם כי
 שוד מעשי המבצעות כנופיות־נוער, ברור.
 כגיבורים להיראות כדי תענוג, לשם ורצח

 הן ההוליבודיים, הסרטים לאלילי הדומים
 אולם בארצות־הברית. ורגילה נושנה תופעה

בארץ. חידוש הן
 כבדה אשמה השבוע הוטלה המשטרה נגד
 משטרתי ענין כאן אין אולם להלן). (ראה

 לחברה הנוגע יסודי, חינוכי ענין זהו דא. גר
 חייבות ברחובות הגוסס הנער גניחות כולה.

הציבור. את לעורר

הגבול
ת ש ר ם ב די ג ב ס ה בי הגנו

: 1 ■מספר מברק
 וירדני ישראלי מפקדים הודיע צבאי דובר

 מחר ייפגשו גבות בדרג ירושלים אדור של
 או״ם מטה ראש עם 10 בשעה בירושלים

 אזור מתיחות להפיג הסדר לשם בארנס
 הקנית סטופ ירושלים

 בין ישיר טלפוני קשר
ויר ישראלים מפקדים

 הוצע גבוה בדרג דנים
 סעיף ישראל ידי על

תוצ מקווה צבאי דובר
 חוגים סטופ טובות אות

 ירדן טוענים מהימנים
 להצעת כבר הסכימה

החו אותם סטופ ישראל
 מחר שפגישת מקוים גים

 לאורך המתיחות תפיג
 הסכמים תגרום הגבול
חתי מצריים עם דומים

מה.
למח ,2 מספר מברק

: היום רת
 ירושלים שטח הסכם

 הבוקר להיחתם שעמד
 נדחה וירדן ישראל בין

ה ברגע תקלה בגלל
 מכריזים פסיק אחרון

 נציג סטופ או״ם חוגי
לח הורשה לא ישראל

 יחתום אס הסכם תום
בא אום ראשמטה עליו
ם  נציג בעוד כעד ת
 בלי לחתום סרב ירדן

 נציג סעיף כזאת חתימה
ל לממונים דיווח ישראל
חתימה. הוראות קבלת

 אוהו ,3 מספר מברק
: הצהריים אחרי יום

 מכריז צבאי דובר
 דחיה דרש ישראל נציג
 לקבל כדי ימים כמה

ל אם חדשות הוראות
 הסכם על אום ראשמסה לחתימת הסכים
 דובר אחרונה התפתחות בהסבירו סעיף
 ישראל של הסכם בטיוטת כי הסביר צבאי

 ישראל חתימות רק להופיס צריכות היו
 על היום שהוגשה הסכם בטיוטת אך וירדן

 סטופ. ועד שלישי כצד אום הופיע אום ידי
ב תחתום שישראל מתנבאים מהימנים חוגים

 הסכם תשנה לא באתם חתימת כי זאת כל
חתימה.
 שלושה מאחורי הים. התרחץ איש
 באירופה לעתונו כתב־חוץ של אלה מברקים
 שהפכו הכשלונות אחד על סיפור הסתתר

 המגוחך לניהול שנים כמה זה אופייניים
הישראלית. התעמולה עניני של

להקים ישראל כשהציעה התחיל הסיפור

 באזור המפקדים בין ישיר טלפוני קשר
 היתד, תקרית. כל מיד לחסל כדי ירושלים;

 את מחדש שהדגישה נבונה, הצעד, זאת
 ובתור — הגבול על לשלום ישראל נכונות
 קטן נצחון לישראל להנחיל יכלה שכזאת
המרחבית. התעמולה בחזית
 לא בניקה, הגנרל באח היה עוד כל

 היה לא לב.יקד, בהצלחה. ההצעה הוכתרה
 הגנרל בבוא אולם הדרוש. המוסרי התוקף

 ההצעה את ישראל הגישה בארנם, ארס
 שבועות. שלושה לפני היה זה רשמית.
 על־ידי לקבלתה דאג באהדה, קיבלה בארנס

הירדנים.
היש הדובר כינס בערב החמישי ביום

 הפרטים את להם מסר כתבי־החוץ, את ראלי
 הודעה זאת היתד, ).1 מסמר מברק (ראה

 ספגה כבר ישראל כי ומבוהלת, דחופה
 הירדנים הראשונה. התבוסה את יום באותו

 באמי ברחבי־העולס, הידיעה את צו שר,פ הם
 את הם קצרו כך שלהם. הצעתם שזו רם

 ישראל, את השאירו הישראלי, הזרע פרור.
 אדם של במצבו התעמולה, כושר חסרת
 שבגדיו בצאתו מצא בים, להתרחץ שהלך
נגנבו.

 העתונאים התווכחו רגע באותו סקופ.
הת שביניהם הזריזים עצמם. לבין ביניהם

 כי מראש לעתוניהם להודיע כבר כוננו
 התלהבות על בהסתמכם * נחתם, ההסכם
 ״סקופ״ להשיג כך על־ידי חשבו ישראל,
מלו הזהירים, אולם מתחריהם. את ולהכרת

 יעצו הישראלית, התעמולה בדרכי מדים
 כל של למזלם נתקבלה, עצתם להתאפקות.

הנוכחים.
 שנית׳ העתונאים התכנסו היום למחרת כי

 השניה, התבוסה על ידיעה או״ם מפי שמעו
הסכימה ירדן דוקר, :שבעתיים החמורה
 העולם לעיני סרבה. ישראל ־ודוקר, לחתום,

 לקבוע, מזמן שהפך הרושס, נוצר שוב
 רוצה ירדן מלחמה, מחרחרת ישראל כי

בשלום.
 פרט עלה לא ישראל של דעתה על כי
ידרוש ההצעה, מתווך שבאתם, :קטן
על שלו חתימתו את — שכר־ר,תיווך את

 היא בכך. רצתה לא ישראל אולם ההסכם.
 משא־ומתן של ראשון תקדים ליצור רצתה
כש זר. תיווך ללא המדינות׳ בין ישיר

 לא בחשבון, שטעו ישראל מנהיגי נוכחו
 מיד לשנות הדרושה שות ד,גמ להם היתד,

 מיליוני מאות לעיני כי למנוע עמדתם, את
מזיק. באור יועמדו קוראים
בצמ חילוקי־דעות : לתבוסה אחר הסבר

 (שהסכים, שרת בין ויכוח ישראל, רת
 שדה־ מתושבי אחד ובין לחתום) כביכול,

בוקר.
ע רו ע ״ג ש פ  היתד• למעשה אולם !״ מ

היתד, לא לישראל כי מוחלטת. שטות זאת

סיטון. הס אבו לפשע שותפו משמאל, *

המשפט* בבית נחמיה שאול נאשם־ברצח
שה אופנה חז


