
תצפיתבמדינה
העם

החדש הסגנון
 מזדעזע הארץ, לרחבי אלה בימים הנוסע

 המתלחל מבטו כשנתקל בפעם פעם מדי
המעונה. הנוף גבי על שהורכבו בזוועות

 לאומי לםג.ון כמעט הפכה הארץ השחתת
 קבלנים הקימו נווה־שאנן, ליד בחיפה, חדש.

 מכוערות לבנות קוביות של שורה זריזים
 את .תקנה ללא השחיתו ממש, הרכס עק

 הים. מן הכרמל של הנהדר־לשעבר המראה
 היפהפיה, העיר מול הנוף, על שפכו ב-צסת
 הערים אלה. לבנות קוביות של שלמה ערימה

 מקומי בסגנון שהצטיינו הערביות־לשעבר,
 הש — באר־שבע מג׳דל, רמלה, — משלהן

 הביא כשסיזוג־הגלויות הכר בלי עד תנו
 תריסר חצי של עירבוב־הסגנונות את עמו

 וצםון־אפויקאיים. מזרח־אירופיים גיכאות
 יכיל ו אי שוב חרדת־קודש, מוכה משוטט
 של אפוף־ההוד הנוף אל מבטו את לשאר.
 ואולי בישראל, ביותר היפה המקום — פדום

 שורה ירא־. כי לחשוש מבלי — כולו בעולם
 זקופות העומדות לבנות, קופסות־בתים של

ב הנוף על הודבקו כאלו כחיילי־עופרת׳
לעיסה. גומי
 דומה השתנה. הגיאוגרפי הנוף רק לא

 מידה באותה להשחית הספיק החדש שהסגנון
 — הזה הנוף של המסה הרוחני. הנוף אה

 — בולטים סימנים השבוע הראתה — העתון
 משפסי־שחיתות, שד ארוכה־ארוכר■ שורה

 שהצטרפו להלן), (ראה וחקירות דו׳׳חים
מזבלה. של שלט לחדשם
למז מתחת כי הישראלי האדם ידע לולא

 בריאל. אנושית קרקע נושמת זו לאומית בלה
 יכול זאת, בידעו להתיאש. היה יכול ופוריה,

למטאטא. :לקוות היה

מרחביים יחסים
מוססאבה שד טסותו

 שנא אתא־תורך, המכונה כמאל, מוסטאפה
 היותם בשל רק לא אותם שנא הוא ם. ערב

 שהזכירו מפני גם אלא בעצמם, נחשלים
 התורכי. עמו, של המרובה נחשלותו את לו

 האימפריאליסטיים החלומות את לים בזרקו
קי בישי־המזל, העותומנים של האחרונים

 תורכיה אסיה. אל ל.צח גבו את להפנות ווי■
 חשב לפחות, כך, או — אירופית הפכה

נמאל. מוסטאפה
 ־, כוח־הגברא אדיר ענק־הרצון, גם אולם

 היה לא אלוהים, את לחקות היה יכול לא
 הוא הארץ. כדור מבנה את לשנות מסוגל

 הגיאוגרפיה, מן מה לזמן להתעלם היה יכול
 מחדש. ראשה את להרים היה סופה אולם
ה למורת־רוחם זאת, עשתה האחרון בזמן
אתא־תורך. י0יור של רבה

טן ת. ב גנ מו - תי ל  מדינה היא תורכיה כ
 למיצר מעבי שוכן הקטן חלקה אסיאתית.

ה יתגשם אם אולם באירופה. הבוספורוס,
 שוב הרוסי והדוב הנצחי, התורכי סיום
 במים להתרחץ ויחליט הקרה ממאורתו יקום

 העיקרי האיום יבוא איסטנבול, של החמים
קווקז. מהרי ממזרח,
 מן התורכים התעלמו שנים כמה משך
 הסתפקו זו, אפשרות של השליליים הצדדים
 למוד- צבאם אימון המזרחי, גבולם בביצור

הע של הצבאי לכושרם בזו הם התלאות.
 במלחמת מפלותיהם אחרי ן בעג עקבו רבים,

 הדוקים יחסים לאחריה קשרו ישראל, נגד
המ הקשר החדשה. הישראלית המדינה עב

 את (השונאים לערבים עמוק בוז : שותף
הש מלחמת־העולם ערב שטיפחה תורכיה,

 לארצה, הסורי אלכסנדרסה מחוז את ניה
 הדדי למסחר תקוות ישראל), את כמו כמעט
פורה.

 בים־השיש, רבים גלים שכשכו מאז אולם
 הטעם מה מחדש. לחשוב נאלצו והתורכים

 דעתם, על עלה כך המזרחי, הגבול את לבצר
תור את לעקוף בקלות יכולים הרוסים אב

 את להתקיף ועיראק, פ־ם דרך לחדור כיה׳
 ואיך הבלתי־מוגנתז הבטן הדרוב, מן תורכיה
 יפול כולו המרחב אם תורכיה, תתקיים

י אויבה לידי
ר. חו ה ת־ מ תי ס  ההסכם כריתת אחרי .

 לסתום תורכיה השתדלה פאקיסטאן■ עם
 פרס את לצרף המדינות, שתי בין החור את

למע ומצריים, סוריה את ואחריהן ועיראק,
 נתברר מהר חיש המערב־ת. הצבאית רכת

ישראל. נטישת :הראשון המחיר מה לד

 של ביקורו עם בא ההיסטורי המפנה
יש השבוע. בבגדא־, תורכיה ראש־ממשלת

 באנקרה צירה את הזמינה להגיב, נטתה ראל
 אתא־תירך יורש בי-־אוחר בארץ, להתיעצות

 נס־המרד מרים פייסל, של בנכדו התאהב לא
 הוא הראשונה. במלחסת־העולם האנטי־תורכי

 תורי מגבולות רחוקה שראל כ־ גילה רק
מאד. עד קרובה עיראק וכי — כיה

מפלגות
ת ד כו ״כואיה״ ני

 ביוא״נן מכונית הגיעה שעבר בשבוע
יצ המכונית מתוך מרחביה. לקיבוץ קטנה

 ם בצעד הפסיעו ומזכירו בן־גוריון דוד או
 הקיבוץ, של קים שיבון־הוות לעבר מהירי.:

 יערי מאיר מפ״ם, מנהיגי להם היכו שם
חזן ויעקב

בי הוגבלה המפא״יית-מפ״מית השיחה

שמורות) הזכויות (כל
ל בדומה בסוריה, גדול ריגול משפטי לפתיחת מוכן היה *
ס משפט תגיי במצריים. המ
במנגנון להול עומדים מרחיקיילכת מיידיים, שינויים ,*

ה ל ו מ ע ת ל ה , ש ה נ י ד מ ת הסובל ה שלונו תינ ת, ממחל תון כווני  ת בהתריצצ נ
ת : יהיו השינויים ויופלגתי. אישי רקע על התמו

כמנהל לתפקידו יחזור לא באמריקה, הנמצא פרלמן, מויש של טיל,קו
 ארן, זלמן בהנזזלח ,מיניסטריון של מעמד בעל משרד־מודיעין, הקמתהתזו־עין, שרותי

תנ שי!וד, :עיקריים ענפים לשלושה המשרד חלוקת תו,  תספדו!,׳ ע
ס קול מנהל שהיה נד סמואל, אמין העמדת של״ רו ש8הנמדט,׳זבר של־ ׳

' יו, הרז ת שר " י ' י ' 1
ת הסברה איש לשעבר זינדר, הארי העמדת  באמריקה, הישראלית בשגרירו

ש עמן עדיין אץ השלישית למחלקה העתונות. מחלקת בוא המנהל. לתפקיד מו
 את.האפ לבדוק מנסה בפאריס הישראלית השגרירות *
אוה1להו בהתאם׳ כישראל, לביקור מנדס־פראנם הזמנת של ות •טרו׳

 ראש- של׳ לשכתו אל פנו כבר השגריר,ת אנשי הישראלי. ■׳זזוזשרד״החוץ ,קיבלה 11
!!7 מעשי זה אין בצדפת : מתחמקת תשובה קיבלו צרפת. מחשלת מע^רז טל ו

שנה. חצי בעוד ראש־ממשלה של

 שני בני עם שווה במידה שהתחולל *
 אינסופיים, נשפי־שיכרות על נוסף המינים,

 (כגון אגדיים ומעשי״אכזריות מישחקי־מזל
 שהוא בשעה ארמונו לפני מתננדים תלית

בתוכו. אחרים נציגים עם המחולל

הברא מתקופת זכרונות להעלאת תחילתה
שנל לאחר רק מעשיים לפסים עברה שית,
מ הובאו אשר הראשונות, כוסות־התה גמו

 בא שהוא הודיע די. בי. המשק. מטבח
 בידיעתם כי אם עצמו, דעת על לפגישה

 לא מפא״י. מראשי כמר, של ובהסכמתם
 ראש־הממ־ : לפגישה המסכימים בין ומנה
בשמי להתחבט שהוסיף שרת, משה שלה,

הצ׳׳ב. עם שלו הקואליציה שרידי רת
 די. בי. שפרס לאחר אגפים. שלושה

 ידם את שסמכו מפלגתו, עסקני רשימת את
ה הציע לעניין, ישר ניגש הפגישה, על

 מפלגת־פועלים הקמת מרחיקת־לכת: צעד,
 בד, הבריטי, הלייבור דוגמת לפי ישראלית,

 (אחדות־ מתון אגף (מפא׳׳י), ימני אגף יד,יד,
 הרד אמר (מפ-;> שמאלי ואגף העבודה)

 ההצעה: פירוט כדי תוך משדד,־בוקר עד,
תגי שאתם יד,יד, וביניכם ביני ההבדל ״כל

 אשנה ,ואני לברכה׳ זכרונו ,ססאטלין דו
אחת...״ מלה

 ממש זו, להערה הסכימו לא מפ׳׳ם ראשי
 די. בי. של לדבריו הסכימו שלא כשם

מכת כרכים 35 •.קראתי המארכסיזם: על
 ואני סטאלין, מכתבי כרכים 15ו־ לנין בי

 אחד העיר גדול.״ אחד שיעמום שזה מוצא
 שכתבים ידע לא הוא כי הפגישה ממשתתפי

 בק.ה הנמדדים רומאנים, בבחינת הם אלד,
שיעמום. או עניין, של מידה

 בן- נגע כאשר והשתלהב הלך הוויכוח
 הישראלית״ מדיניות־החוץ בבעיות גוריון
 נויטראליות על לשמור מוכן הוא כי הכריז

 לאחר למולוסוב, שרת של מכתבו בסים על
 ישראל בין הדיפלומטיים היחסים חידוש

 זד, שאין יערי טען באשר לברית־המועצות.
 מספיק זד, .אם :די בי. הפסיקו מספיק,

?״ לכם מספיק לא זה למה למולוטוב׳
 לשעבר ראש־הממשלה הודה זאת לעומת

ה והמשטר השחיתות השוחד, לולא א כי
 על לוותר יכולה ישראל חית־ הנוכחי, כלכלי

 290 לה שהכניסו האמריקאיים, המענקים
הקקתה. מאז דולאר מיליון

 מדיניות־ על הדברים חלופי ילד*. ,הוא
ה השיחה לעומת וכאפס כאין היו החוץ
 השקפותיו ועל ד,בטחון, בעיות על קצרה

 בעת זה• בשטח לבון ד,.אקטיביסט״ של
 אל יערי פנה באידיש, שהתנהלה זו, שיחה

:ושאל בן־גוריון
?״ לבון על דעתך ״מה

ילד.״ ״הוא
אבא.״ גם יש לילד אבל ״בן,

כ הסובייטית השגרירות .
 עתוני להזמין תמהר לא ישראל

למולדתה. נוספים ישראלים אים
 אחרי מרירות קיימת השגרירות בחוגי

 שביקר דבר, איש שורר, חיים עם הנסיון
 כתבות של שורה כתב בברית־המועצות,

ס, החיים את תחילה וסהיללו מיי ב״  הסו
ך אחר סברה ןלסגנ נ בשגרירות. שפגע ו

 עלולות נוספות תאונות .
ממצ כתוצאה סואץ, כתעלת לחול

 חברת- התעלה. מתקני של הרעוע בם
 ב־ רוב את הבריסים מהווים בה התעלה,

 לשי לה כדאי לא ני סוענת המניות. עלי
ן ותוקף היות המתקנים, את פץ ו ני  על הו

 מוכנה ,1968 לנובמבר 17ב־ יפוג התעלה
אדין אם דק תיקונים לבצע  ממשלת ת

£ן. הזנ

תי הליטאני, ^ובני
 זול •השמל כוה ליכנץ7 ל,

 יתחיל מוזירני* השקאה ווהאת
חלב- ת נשל ימח מספר. חודשים כעוד

ת קבלניות מחברות הצעות 49 קיבלה נבר נון ת שהביעו בעולם, שונו ל נכונו
שנבחרה. ההצעה על בקרוב תכריז התוכנית, את בצע

היווני, הקונה לרשות תעכור לא גרץ״ ״אברהם האניה .
 בארצות-הנרחי, שנבנתה האניה מבירת : ממחירה חלק לצים שילם נבר אשר

שלטונות מסעם רשות מעונה  לתת מסרבים והאמריקאים — האמריקאיים ה
ת זו, רשות  מארצות לאחת גרץ אברהם את להעביר עימד היווני בי לחס ונודע היו
המזרחי. הגוש

עורך• כפרשת יחקרו מכויימים שעתונים לוודאי קרוב .
תן כיצד לגלות ינסו גורלי, ישראל המנוח הדין שי שכר לו ני של חוד

לו עבור ל״י 3000 פו ת סי שפסי־הסוננו  גבוהים. דמי־הוצאות על נוסף היהודית, במ
ת הספריה גורלי של לרשותו עברה כיצד גם העתונים יחקרו זה עם יחד שפטי  המ

תו בתקופת שהוקמה צה׳׳ל, של הגדולה כדלי. צבאי תובע היו

ישראליים מורים של מבוטל לא מספד ליציאת צפה .
 הפקולטה בבואנוסיאיירס שנפתחה לאחר :לארגנטינה למדעי-היהדות

 ל־ הדאש׳ הרב הפקולטה, דיקן פנה אמריקה, בדרום למדעי־היהדות הראשונה
ודוצנטיס. מרצים מורים, מחפש לישראל, בלום, עמרם פרופסור ארגנטינה, יתדות

מיד מתפקידו יפרוש ספיר, פנחס האוצר, משרד מנהל ״
 הכללי במנהל הקודמים מתפקידיו לאחד יחזור לכנסת, הבחירות לאחר

ת. חברת־המיס של רו מקו
של וועידה אפריל כחודש יכנס ג׳י. כי. כי בוודאות צפה •
תו את להגשים ינסר! בה ישראל, פועלי  מפלגתיפועלי־ישראל להקמת תונגי

י נראה אך המזרחי. והפועל מפ״ס אחדות־הפבודה, מפא״י, את שתכלול  ההזמנה נ
ה לא ומפא-י, בן־גוריון סעםמ רק תבוא לוועידה  המפלגות שאר של בתמיכתן תזנ

הפוטליות.

יהיה סוציאליסטי, אירגץ העוכדים הסתדרות של היותה •
 הבעייה הכללית. העובדים הסתדרות שד הבאה בוועידה לוויכוח העיקרי הנושא
 הציזניס העובדים סיעת של הכרזתה בעקבות העבודה ת אחד עליידי תועדה

ה תובעת מלחמת־חעמדות, נגד היא כי החדשה הכלליים מיזצי ההסתדרות. של דפולי

 תוכניתו את יבטל הקאמרי- ״התיאטרץ בי להניח יש ״
ת החדש. בבניינו בלעדי מועדון להקמת מי דמי־ המועדון, תו שר. א

 החריפה מהתנגדותם בתוצאה תבוטל ל״י, 200בי נאמדו אליו פעמיים החד הכניסה
שון הבמאים בחובם הקאמרי, ממנהלי כמה של שחקן. בונים ושמואל פלומני•; גר  וה

ת היחידי התומך ידין. יוסף כני . מילוא■ פפו)( יוסף הלהקה, מנהל : בתו

בזמן להיסגר עלול ״דו-רה-מי״, המוסיקאלי התיאטרון .
, ס ו ר ק שעזב לאחר : סיבוז־הסגירה משפחות. 97 של פרנסתן את לשלול ה
ע אולם את התיאמרון  ובית־העם, םאוהל־ש של לתנאיהם הסבים לא רמה, קולנו

שרותו אין להצגותיו. מתאים אודם למצוא באפ

שחקנים לקכל יוסיף ״הבימה״ שתיאטרון להניח אין .
 ש־ התיאסרון, הנהלת סל והשתלטו הוותיקים השחקנים ששבו לאחר צעירים,

מן מורכבת היתה הלחקה. מצעירי האחדון בז
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