
תצפית
 המרחב, כענייני ואירן דארס כין שהדיונים לוודאי הרוב •

בעיות על מדינית כהצהרה יסתיימו אסיה, עמי וועידת לאחר
 מעצמות־הנזערב יביעו צרפת, גם תשותף בה בהצהרה, ערכ. - ישראל

בהצהרתן המופיעה לגבולות, הערובה ;ע יחזרו באיזור, בשלום רצונן את
הקודמת.

שמורות) הזכויות (כל

 לא ארצות-הכרית •
במרחב בטחוני הסבם

לחתום והבריטים האמריקאים

לבל ישראל של לצירופה תספים
 את לשכנע ינסה חוץמשרד־ה הקרוב. בעתיד

אן ישראל, עם ישירים בטחוניים הסכמים על
זה. לצעד גם יסכים המערב כי להניח אין

מעמדה את להחליש עלולה מנדס-פראנס ממשלת נפילת 0
 ישראל קיבלה■ פראנס של כהונתו בתקופת : ישראל של הבינלאומי

 של לשכתו מנהל סייע כן הבינלאומית. בזירה צרפת מנציגי ערן רבת עזרה
 תלויים שהיו רבים, עניינים להסדרת בוריס, ,ניורג דיהיהו מנדס״פראנס,

.הממשלות שתי בין ועומדים

ידיעות לפי כסכנה. הזיקוק בתי־ :לחיפאים אזהרה אות •
 להעביר רצינית הצעה לדיון עתה עומדת הנפט, לחברות הקרובים ערב עתוני

מפרץ של בתי־הזיקוק את איתו יחד להעביר לביירות, מוסוליחיפה צינור את
חיפה.

 לקחת תצטרך עיראק, עם במלחמה ישראל תסתבך אם 0
שהושמעו אחרי עיראקית. צנחנים יחידת :חדש גורם בחשבון

 בעיקר שכלל זו, לארץ עתה הזורם האמריקאי הציוד סוג על תלונות בבגדאד
 הגיע כי העיראקי שר־הבטחון עתה הבטיח אמיתי, נשק במקום מכוניות־משא

 היתה יחידתיהצנחנים א.הצב פני חידוש את המאפשר בסוד, הנשמר אחר, נשק
ראשונה. תוצאה

את הערבית הליגה תבצע אם יגבר, ישראל על הערכי החרם ס
 משרדיםה וושינגטון. פאריס בלונדון, מיוחדים משרדי־חרם להקים תוכניתה
 עם נוספים קשרים כל כי להם יסבירו עסקים,ואנשי־ תעשיינים עם יתקשרו

 הפסדים לחם לגרום ארצותיערב, של השוק את מהם לגזול עלולים ישראל
ניכרים.

תמרוניו את בקרוב יערוך לוב ממלכת של החדש צבאה •
ם. י נ שו א ר  גם ישתתפו פורסם, טרם מועדם אשר הקטן, הצבא בתמרוני ה

.בלוב החונות הבריטי, הצבא יחידות

עקב הודו, כממשלת האנטי-ישראלי הקו להחמרת צפה •
 הפרו־ עלי מוחמד של קרנו ירידת עם שחלה ההודית־פקיסטאנית, ההתקרבות

 יותר הקרוב מוחמד, גולאם פקיסטאן, של הכללי המושל של ועלייתו אמריקאי
 ההתקרבות עם כי להניח יש ניהרו. ג׳והרלאל של הנויטראליסטי הבינלאומי לקו

רבים. בשטחים הודו על הפקיסטאנית ההשפעה תגבה ה-הדדית

רבים כי אף אורן. מרדכי של הקרובה לשיבתו תצפה אל ס
 דבר בישראל, הבחירות לפני המפ״מי האסיר את ישחררו שהקומוניסטים קיוו

 נגד הציבורית המרירות התגברות אחרי השמאל מפלגות את לחזק היה שיכול
 ודבניג : המשוערת הסיבה לכן. סיכוי כל אין דאלס, של הפרו־ערבית המדיניות
 עמוקת בשתיקה שהתעטפו הסובייטי, הגוש על־ידי ששוחררו אחרים לאסירים

ישר יחזור אורן איש־הקיבוץ כי חשש יש אורנשטיין), שמעון (כמו שובם עם
התא. מן סודות יספר לפוליטיקה,

ריגול, כפעולות שייתפסו מסתננים על יוטל מוות עונש •
 הדיון בעת לחבריהן הצבעה חופש בכנסת ומפא״י הצ״כ סיעות יתנו. אם

 של ההצעה בקהיר. התליות לאחר הועלתה אשר זה, בעניין חירות בהצעת
אחדות־העבודת. סיעת מצד לתמיכה זכתה כבר חירות

לכנסת לבחירות מפא״י מועמדי של המעשית הרשימה ?
ה א ב ב ה כ ר ו ב, ת ו ר ק  קלעי־המפלגה. מאחורי הדיונים שיסתיימו לאחר כ
2 שרת, אנשי 107־ ג׳י■, בי. אנשי 107,־ : הרשימה של המשוער ההרכב 0 7 0 

 מפא״• אנשי 1570 המקצועי, האיגוד פעילי 20 7 והקיבוצים, הקבוצות נציגי
 570 ועוד), המשביר (סולל־בונה, הכלכליים הגופים נציגי 207־ חיפה, סניף

תתקיים) לא (אשר וועידת־המפלגה הורכבה אילו שונים. ואישים המפלגה
י■ חךבאו מב̂י

כאסיפות־הבהירות תופיע לא לבון, פנחס שר-הבטחון, •
 של המדינית ירידתו בדרן נתקף שלב זה יהיה מפא״י. של המרכזיות

ג׳י. אגף־בי. כולל המפלגה, אגפי כל על אהוד להיות חדל אשר לבון,

לפ זהירה. אופטימיות האחרון כזמן גברה מפ״ם כהוגי #
 מקצועיות אגודות בכמה האחרונות המקומיות הבחירות הוכיחו זו, מפלגה פרשני

מוגזמות. היו לכוחם ביחס אחדות־העבודה אנשי טענות כי

של מותו אחרי העתונאים. באגודת עליזה למערבה היכון •
 להסתדרות העתונאים אול צרףל השאיפות מחדש גברו האגודה, ראש הפטמן, יוסף

 רבים עתונאיס של דעתםזו לשאיפה מסייעת
האמיתי הדיקטטור שהוא מזכירה, של

 האגודה. את לחסל הכללית,
 פרטי לרכוש מזמן הפכה האגודה כי

האגודה. של
 פרטי, אמרגן על־ידי לישראל ובם״ ״סורגי להקת הבאת •

לפחות : בודד תקדים תהיה לא האמריקאי, משרד-החוץ כהיוע
 אמריקאיות להקות להבאת דומה בהסדר עתה מעיינים ישראליים אמרגנים שני

באירופה. עתה המסיירות גדולות,

תקליטים על ומם־קניה מכס תטיל שהממשלה להניח אין •
 עם מיוחד הסכם במסגרת נמוכים, במחירים לישראל שיובאו נגן, מאריכי

להסכם. בניגוד יהיה משרד־האוצר של כזה צעד כל ארצות־הברית.

במדינה
העם

ד 1אד כ תינוק ל
 הארץ את שנה מדי העוברות הצפודים

 במעופן מתחתן רואות לירדן, ממערב אשר
 ממנו שליש אשר שמש, ומוכה צחיח נוף

 ושם פה רק ומדבר. ערבה ומחציתו הררי
זעירים. יערות על באהבה העין נחה

 ארץ של פניה אלה היו תמיד לא אולם
 יערות- ,בחברון אשר ממרא אלוני כנען.

 בית־אלונים האלה, עמק הסבוכים, אפרים
 אחי יהודה, בהרי קרית־יערות שבגליל,
 — משניר ברושים הבשן, אלוני הלבנון,

 הספרות על ירקרק חותם הטביעו אלה כל
 ותאנה וגפן ושעורה חיטה ״ארץ של הקדומה
ורימון.״
המל אולם סופו. עד העולם מסוף

 המאיים המדבר נגד המלחמה היער, על חמה
 ״וכי אז. גם שקטה לא החמסניים, ויושביו

״עץ כל ונטעתם הארץ אל .תבואו  היתד, !
 ישאו ״ולא מאשר פחות לא חשובה, מצווה
״היערות מן יחטבו ולא השדה מן עצים ! 

ינוקא מתילד היד, ״כי : המשנה ומצוות
 — תורניתא״ שתלי ינוקתא ארזא, שתלי

 ילדה, תיוולד ואם ארז, שתול ילד׳ יוולד אם
 פסוקו יותר עוד ללב ונוגע תרזה. שתול

 אילן שכורתים ״בשעה :הראובני ילקוט של
 ועד העולם מסוף הולך קולו פרי, נושא

סופו.״
 אילת, ועד מדן ישראל ילדי יצאו השבוע

 ט״ו יום לכבוד : האבות מצוות את קיימו
 הישראליים*, הטבע שבחגי היפה בשבט,
אילנות. שתילי שתלו

 האקלים מול עידוד של בשורה זאת היתר,
 עמודים (דאת המדינה של המתקדר הפוליטי

 האמיתי כוחה מקור את הבליט הוא ).3—5
 האופטימיות לקרקע, צמידותה : האומה של

 את השותל הילד צעיר. עם של הטבעית
העברים. עם של האמיתי סמלו עודנו שתילו

מפלגות
ת טחו עונתיות הב

 היה בתל־אביב הכלליים הציונים מועדון
מלאה היתה האווירה מקום. אפס עד מלא

 סרלין, הצ״כ, שרי גם היטב זאת ידעו
 מפלגתם לחברי שמסרו וברנשטיין, רוקח
 שר־ כי טענו הם המצב. על מפורט דו״ח

הכל לציונים רבים וויתורים וזיתר האוצר
 יותר לקראתנו הלך ״הוא :הכריזו ליים,
הדרך.״ מחצי

לשכ עשויות היו לא הסתמיות ההכרזות
 כאשר בערב, ושלושים עשר בשעה איש. נע

 את השרים שני מצאו הכללי, הוזיכוח נפתח
 קטלנית. ביקורת של אש־צולבת תחת עצמם
״ייתכן :הגדולים התעשיינים אחד אמר

 בשטחים ברורה תוכנית למפלגה שאין
 אדם כל יודע הכלכלי בשטח אולם רבים.

חב כי לציין עלי להשיג... רוצים אנו מה
 של לקו בניגוד פעם לא פעלו בממשלה רינו

 שלנו...״ לאינטרסים ובניגוד — המפלגה
 של הירושלמי הסניף מראשי אחד הוסיף
 ביום־הפקודה, לבוחר נאמר ״מה :הצ״כ

 מסויימת ירידה הבא בתקציב תהיה לא אם
?״ במס־הכנסה

ה. צי מ ר פו נ אי ת־ צו צ  נמשו הוויכוח פ
הח כל ללא להסתיים עלול היה קץ, לאין
 רוקח, ישראל שר־הפנים, פתח אילולא לטה,

 שלוש האוויר לחלל הטיל נגד, בהתקפת
: פצצות־אינפורמציה

 בשיטת־הבחירות שינוי כל יחול לא •
הבאה. לכנסת

 כי הבטיחו ג׳י. בי. והן שרת הן •
 היסודות, אותם על תושתת הבאה הממשלה

(קוא הנוכחית הממשלה מושתתת עליהם
מפא״י־צ״כ). י ליציה
 זאב הכנסות־המדינה, על הממונה •
 בצורה המסים ייגבו השנה כי הבטיח שרף,

בתקציבים. התחשבות כל ללא ליברלית,
 אחדים פעולתן. את פעלו הפצצות שלוש

 ההצבעה את לדחות עדיין ניסו הנאספים מן
 להטיל מיהר ברנשטיין אולם מספר. לימים
 בפני התחייבו הצ״כ שרי : רביעית פצצה

מפ תשובת את למסור לממשלה חבריהם
 הכנסת תתחיל בטרם השבוע, סוף עד לגתם
וההצ שוכנעו הצירים התקציב. על בדיון
דיחוי. ללא נערכה בעה

הוחלט, :מראש ברורות היו התוצאות

סרדין ציוני״בדדי
לקראתנו...״ הלן ״הוא

 הפועל הוועד חברי ממאה למעלה :מתיחות
ההצ דרך על להחליט שנתכנסו הצ״כ, של

 לשנת המדינה תקציב על סיעתם של בעה
תק החלטתם כי היטב ידעו ,1956 — 1955

הקואליציה. גורל את בע

 בית־ בין חריף ויכוח בשעתו שעורר *
לק דרש שהראשון בעוד ובית־שנזאי. הלל
 החמשה ביום לאילנות ראש־השנה את בוע

 הראשון ביום השני שבט, בחודש עשר
 ויכוח נבע חדישה, סברה לפי זה. בחודש

 בתופעות מספר) (בשבועות ההבדל מן זה
 וצמחי הגבוהים ההרים צמחי בין הצמיחה
 לקבוע רצה הבתים משני אחד וכל השפלה,

שלו. מרכזו נוף לצמיחת ,בהתאם החג את

 ה־ אחד אמר בתקציב. לתמוך קטן, ברוב
״הבטחו : ד,צ״כ של המושבעים פסימיסטים

 יקיים הוא אם — מאד יפות רוקח של תיו
הבחירות. לאחר גם אותן

מדיניות
םדינ• צפצוף

 אריק האמריקאי, שגריר־המים יצא כאשר
 לביקורו )903 ,902 הזה (העולם ג׳ונסטון
האמרי משר־החוץ קיבל במרחב, השלישי

 :חד־משמעית הנחייה דאלס, פוסטר קאי,
 מחיר, בכל השיחות את לסיים יש הפעם

מדי־ לקבוע השונות הממשלות מן לתבוע

904 הזה העולם


