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במדינה
 גדולה ועידה : הבא באפריל להיערך העומדת

 להרחיב שמטרתה ואפריקה, אסיה עמי כל של
מש לו להוסיף האסיאתי, הגוש את בהרבה

 ב־ התקיימה המוקדמת הפגישה בעולם. קל
 שהיתר. העיר ליד הררי מקום־נופש בוגור,

גיקרטה. עתה הנקראת באטאביה, פעם

 מעוד שהיתה ישראל, פרטית. שיח״
 לחדור כדי ההזמנה, את לקבל ביותר יינת
 מרץ הקדישה העולה, השמש לעולם סוף סוף
 לתוצאות קיוותה היא המיבצע. להכנת רב

טובות.
 מראש מובטחת היתד, בורמה של תמיכתה

 עוזר בין כשנה לפני שהתקיימה בשיחה —
 המזכיר לשם, משה לבין הבורמאי שר־החוץ
 בראנגון ישראל בצירות עגול־הפנים הראשון

 הישראלית, הדיפלומטיה בשמי חדש וכוכב
היש הקונסול תמיכתה. את בורמה הבטיחה

 הבטחות קיבל דורון, גבריאל בבומביי, ראלי
ה מפלגת שהיא הקונגרס, ממפלגת ברורות
 ישיר, היה לא ציילון עם המגע בהודו. שלטון

 אשר הבריטים, באמצעות בעקיפין נוהל אלא
 קוטלאלה, ג׳ון סר ראש־הממשלה, כי הבטיחו

 באופן בה יתמוך לא כי אם להזמנה, יתנגד לא
׳ פעיל.

אינדונ עמדת רק היתר, נעלם בבחינת
 אך מוסלמית, מדינה אמנם הנה אשר זיה,
 שאפשר שמאלית ממשלה בה שולטת כיום
 יותר לישראל אוהדת תהיה כי לצפות היה

הריאק המוסלמית המפלגה יריבתה, מאשר
 ברורה, היתד, פאקיסטאן עמדת רק ציונית.

הודו. תקבע :ידעו הכל אולם לשלילה.

 בצורה באה ההכרעה נצחית. הבטחה
 לדיון שעמדה הראשונה השאלה מפתיעה.

 פאקיסטאן, העממית. סין של הזמנתה היתד,
 בכל לכך התנגדה אמריקה, של בת־בריתה

 יחסים לקשור המשתדלת הודו, ואילו תוקף,
 ערך כל ראתה לא שוב סין, עם הדוקים
למש קרובה היתד, הישיבה סין. בלי בועידה

 : פשרה אינדונזיה נציג הציע כשלפתע בר,
 שהודו בתנאי סין, להזמנת תסכים פאקיסטאן

 כי הבינו ההודים ישראל. לאי־הזמנת תסכים
להסכים. נאלצו בפח, נפלו

 של בשרשרת נוספת חוליה זאת היתד,
 כמעט בה ראו ישראליים מנהיגים אשר יחסים
כשבי שנה, לפני בישראל. הודו מצד בגידה

 נהרו, של בארצו חשוב ישראלי נציג קר
 בקרוב תקשור הודו כי למעשה לו הובטח
 את ההודים משכו מאז ישראל. עם יחסים
 הדבר נדחה לפעם מפעם — באף ישראל

שה הרושם את שהשאירו שונים, בתירוצים
 לא הדגול נהרו הבא. בחודש ייעשה צעד
 : האמת את בגלוי לישראל להגיד עוז מצא

 מנת על הנעלים עקרונותיו את הקריב שהוא
 באו״ם, הערבים קולות את הודו למען לרכוש

 במערכות חשיבות של עמדה לו שהבטיחו
העולם.

 את חסכה ישראל האחורית. הדלת
פולי מהלומד, ספגה אך המשלחת, הוצאות

 מוצא רק לה נשאר ראשונה. ממדרגה טית
 ההודית, הקדמית, הדלת סגירת אחרי :אחד

 הסינית. האחורית, לדלת מבעד לחדור לנסות
 לשיגור ההכנות המרץ בכל התקדמו לכן

העממית. לסין ישראלית מסחרית משלחת

כספי□
הטונים הפקדון

 שעבר בשבוע שהצמיד נשוא־הפנים הגבר
 הבנק אולם של השער למשקוף המזוזה את

 אלא היה לא חיפה של העתיקה בעיר החדש
 המזרחי איש לישראל, הלאומי הבנק מנהל
 הסניף את הוא חנך בכך בארט. אהרון ד״ר

בל״ל*. של 50,־ד
 הבנק, של המתיקים הסניפים 49שב־ שעד,

 בדרום רחובות עד בצפון מנהריה המפוזרים
 פק־ הצטברו בחיפה) 10 בתל־אביב, מהם 15(

 הסתפק ל״י, מיליון ממאה יותר של דונות
 עונת־ זאת היתד, יותר. קטן בפקדון הסניף

 וחמש עשר שטרות של שכבות עשוייה פאר
 חנוכת למסיבת לקרואים שהוגשה לירות,
 חמש שטר בנוגסו מהם, אחד אמר הסניף.
 היה לא ״מעולם : אדום קרם עשוי לירות
״1 כך כל מתוק הישראלי הכסף

סני ביפו. ,1902 בשנת הוקס, הראשון *
 (שמו בנק אנגלו־פלשתיין של חשובים פים

 אינם שוב שכיום בל״ל) של הטרומדינתי
ועזה. חברון ביירות, סניפי : קיימים

סטטיסטיקה
ב ־ ב א ־ ל ת ד מ ת פ שאן בי

 בגודלה הרביעית העיר חגגה שעבר בשבוע
 של כניסתו :מיוחד מספרי חג רמת־גן, בארץ,
 העיר*. לתחומי אלף 60ד,־ הרמת־גני האזרח
 לעשרים ניאותה הזדמנות שימש זה הישג

במספריהן. לפשפש האחרות ישראל ערי
 14000( בית־שאן עד אלף) 355( מתל־אביב

 (מעל הארץ מתושבי שליש שני התרכזו
 את להוציא בערים. איש) אלף 120ו־ למיליון

 אלף 154 — חיפה (תל־אביב, הגדולות שלוש
 הקטנות שלוש ואת אלף) 144 — וירושלים

 מונה ובית־שאן) 5000 שפרעם, ; 7900 (צפת,
 איש, אלף 20 הטיפוסית הישראלית העיר

ונצרת. ראשון־לציון כדוגמת
 כמה של גודלן על המושג את לקבל כדי
לד,ש נכון יותר זאת, בכל היה, ישראל מערי
מוש לכמה אם כי עצמן, לבין בינן לא מתן
 של עירו עירוני. במעמד זכו שטרם בות

 א־כלוסיה בעלת היא באר־שבע, אבינו, אברהם
 !אלף) 15( כפר־סבא של לזו כמעט שמה
 אוכלוסיה בעלת היא טבריה, הכינרת, עיר
 16( התיכון הים שפת שעל הרצליה כשל

אלף).

עתונות
ת איו ת של כד צינו ר

 כמד, עד הדור, מפא״י, יומון הוכיח שוב
 כש־ שלו. האינפורמציה — ויקרה — לקויה
 עורך על שעברה השנה בראשית העליל
 צאנין מרדכי אחרונות) (חדשות נ״ס לעצטע
 הציונים למען להוציא הוא התחייב כאילו

 הזה*' ■העולם של אידישאית מהדורה הכלליים
אופ הצרפתי ההומור כירחון צאנין נהג לא

 הדור את לקח ),898 הזה (העולם טימיסט
 פרסום מהדור תבע צאנין גמורה. ברצינות
ל המפאיון את תבע נענה משלא הכחשה.

השמצה. כתבות פרסום על משפט
 לבית־המשפט השבוע, התביעה, כשהגיע

 יונה הדור, עורך שינה בתל־אביב, המחוזי
ה את רבה במהירות יצא טעמו, את יגול,

 הבלתי־מפלגתי. צאנין עם התפשר אולם,
ל והתנצלות, הכחשה לפרסם התחייב יגול
 ודמי־נזק. פיצויים ל״י 1450 לצאנין שלם

 הל״י 5000 על הפשרה, נוכח שוויתר, צאנין
 הל״י. 1450 על גם ויתר בראשונה, תבע איתן

 ה־ אלה היו המעברות. ילדי לקרן העבירן
ש הלירות רבבות מבין הראשונות לירות
 שנות חמש משך הדור על הוציא מפא״י מרכז

תועלת. להביא שהבטיחו קיומו,

ה ד בו ר ה ת בו ל לזו
 העתוניס. שאר כל את הרגיזה המודעה

הכ ובד, בולטת, צהובה מודעה זאת היתד,
 את יקרע אילון, עמים סופרו כי הארץ ריז

ו בקפריסין המאורעות את האופף המסך
 ספרדי עחון הכריז לו שם. הנעשה את יגלה

 כתבו מאת מאמרים סדרת על 1492 בשנת
 פני על ״עננים בשם קולומבוס, קריסטופר
 מתחריו את להרגיז היה יכול לא אמריקה״,

 שלא ישראלי עתונאי כמעט אין כי יותר.
השכן. האי בקפריסין, ביקר

אילון, עמום את הכירו דם חיכו. המתחרים
ה ואמנם, לעצמו. בור יכרד, כי בטוחים היו

 עם היום למחרת כבר :כדאית היתד, המתנה
 הארץ, של ביותר הקרוב מתחרהו זמנים,

ה בעל אילון, כי אילון. עמום של כתבתו על
 שארבע הכריז הארוך, והאף העבות משקפיים

 עתה זה חגגו בקפריסין הנוצרים אלף מאות
חג־המולד. את

 שייכים קפריסין נוצרי כי ידע זמנים עורך
שחדד,מולד ,היוונית־ד,אורתודוקסית לעדה

 (מברית- חדש עולה : אלף 60ה־ האזרח •
 כבוד במגילת שזכה פרידמן, יעקב המועצות)

 בצורת יותר מוחשי ולכיבוד רמת־גן מעירית
אחת. שנה למשך עירייה מסי מתשלום שחרור

 העולם כי גילה שהדור לפני זה היה **
 לאחדות למפ״ם, החירות, לתנועת מכור הזד,

הב זאת היתה לא יחד. לכולם או העבודה
 באותה שפקעה. הדוול של היחידה דותה
 הצטרפותם על המאפיון הודיע גס כתבה

 הזה, העולם של הראשי ועורכו צאנין של
ב הצ״ב, של הבחירות למטה אבנרי, אורי

 הועמד החודש זיסמן. שלום יעמוד ראשו
 : אבנרי ואת צאנין את החסר המטה, בראש
זיו־אב. יצחק האיכרים התאחדות מנהל

הזה העולם©


