
במדינהשמורות) הזכויות (כיתצפית
הבריטית בגישה מסויים שינוי יחול כי הנמנע מן לא .

 על נמנה אינו מקמילאן, הרולד החדש, הבריטי שריהחוץ ישראל. לענייני
לענייני־המרחב. הווייטהול מומחי של המסורתית לגישה מתנגד הערבים, ידידי

ישראל-מצריים, ביחסי בלתי־ידועות פרשות לגילוי המתן •
 המוסלמים. האחים על־ידי כנראה, המופעלת, המצרית, תחנת־המחתרת בשידורי

 ההפיכה לאחר מיד שקויים ישראלי־מצרי, מגע על פרטים ישודרו השאר, בין
 שוי גם ישראלים עם בשיחות השתתף המקרים באחד כי תטען התחנה במצריים.
• ---------------סאלם. סלאח המצרי, ההדרכה

:ישראל־ארצות-הברית יחסי לשיפור יופעל חדש נימוק •
 מפי ברורה הצהרה רק כי הסטייטידפארטמנט את לשכנע ינסו ישראליים פקידים
 את תימנע לכנסת, הבחירות ערב המדינות, שתי בין היחסים על דאלס פוסטר

מפלגות־הקואליציה. עבור כאוב לנושא מלהפוך הפרו־אמריקאית האוריינטציה

ממשדחת-ישראל תופרד בוושינגטון ישראל שגרירות .
 הובעה מזמן, כבר קיימת היתה זאת לעשות ההצעה הבחירות. לאחר מיד באו״ם,

 כך על הוחלט לאחרונה רק אולם הכנסת. של. והביטחון החוץ בוועדת אפילו
ממשלתי. בדרג

הקרובים, בימים ידוכא מפא״י שד החיפאי בפני!? המרד .
 צורה בכל הסיכסוך את ,לחסל רשות חיפה לאנשי המפלגה מרכז שנתן לאחר

להתקבל המרד ממנהיגי אחד של מאמציו להם. הנראים האמצעים ובכל שהיא,
תקיף. בסירוב נתקלו מפא׳־י של הארצית המזכירות מחברי אחד אצל לראיון

העם
ה א'ש שנ ה
 גבר השבוע היה המרחב של השנה איש

 הקדם בין ג הר, מוטל שהיה כמעט־אלמוני
בירושלים.

 לרצחנות קרבן — סיבה שום בלי מת הוא
 היום לסדר שהסכר, והמטומטמת האוילית
ישראל. גבולות לאורך והלילה

 בא הוא אמריקאי. היה האריס צ׳ארלם
 הכריזה הלבנון ממשלת במקרה. למרחב

ל ״שנת־ביקור־בבית״ כעל 1955 שנת על
 ברחבי ובניהם הלבנוניים המהגרים רבבות
 את הזמינה מיוחד כטכסים־פרסום העולם.

 הנושאות האמריקאיות הערים ארבעים ראשי
ה יליד האריס, צ׳ארלס ״לבנון״. שם את
 אחד היה נבראסקה, במדינת לבנון עיר

מהם.
 עבר בירושלים בבקרו הדעת. כהיסח

 את יאה ירדני לגיונר הגבול. את בטעות
 חשב לא בשטח־ההפקר, המסתובבת הדמות
 את הרג רובהו, את הרים הוא :פעמיים

בהיסח־הדעת. האיש
 נקבעה בקדחתנות, הופעלה מכונת־התיווך

היהודים את הסתם, מן לגנות, כדי ישיבה

ה המים הכרות שתי .
 ד״תיב- ״מקורות״ ישראליות״

 יאוחדו לישראל״, המים נון
אוגוסט מחודש יאוחר לא

תנו המאוחדת שהחברה לוודאי קרוב
 כיוס המשמש ספיר, פנחס על־ידי הל

 מימאי משרד־האוצר. של כללי כמנהל
 כיועץ לשמש יוסיף בלאס שמחה

 ל ישראל, לתממש של לענייניימים
מעשיות. סמכויות־פעולה כל לא

 רכ-א- כי לוודאי קרוב .
 יוסיף לא ידין יגאל ד״ר לוף

יודעי־ : בארכיאולוגיה לעסוק
 יופיע ידין של שמו כי מוסרים דבר

ביותר. הקרובים בשבועות בחדשות

מעוד לידיעות המתן •
כיש מחצבים גילוי על דות
 כבר הגילויים על החומר : ראל

על־ידי לקהל יימסר לפרסום,  עובד
בהזדמנות יוסף,דוב שר־הפיתוח,

לבז־ הבחירות ערב כנראה מתאימה,

כפר פיצוץ ניצולת
ממעמקי צעקה

סת.

 של הראשונה כסנונית •
 כארי, מקצועית התאגרפות

שבו ששה כעוד לחזות תוכל
 רמת־ בזירה עובד דוד כשיופיע עות,
במשק אירופה מאלופי אחד נגד גנית

סיבובים. שמונה של למשחק השבוע, נחתם בישראל, במינו ראשון כך, על חוזה לן.
 חובבים מתאגדפים נגד ומקלר ניאמנו בירנבלום, וייספיש, יתמודדו ערב באותו
ל״י. אלף 12 : התחרות להכנת ההוצאות והולנד. מדנמרק

להם- עלולים מפא״י של וגופי-התעמולה המשפטים משרד .
 הזהירו המשפטים פקידי־־משרד דע. המפא״י הבחירון הופעת בעקבות תכסך,

 אם1 אחר, כתביעת מכל פחות לא למרות־החוק כפוף יהיה השבועון כי מפא״י את
 כן פ׳ על אף לדין. לתבעו משרד־המשפטים יאלץ הוצאת־דיבה, על תלונות יוגשו

מסויימת. חסינות לשבועון להשיג במאמציהם מפא״י אנשי ממשיכים
 בוועדת־ר,בחידות המפלגות שאר כל נציגי את המשפטים משרד הזהיר בשעה בה

 מהוצאת־ להיזהר ויש הבחירות, תעמולת על אפילו חלה מרות־התוק כי המרכזית
זה. מושג של הפלילי במובן דיבה,
 מילוי מסירדת להיפטר טובים סיכויים לך יש שכיר, עוכד אתה אם •

 הכנסות־המדינה, נציבות על־ידי שעובדה החדשה, הרשימה לפי מס־הכנסה. טופסי
 האחד העתקה אשר כפולה, בכרטיסיה השכירים של מם־ההכנסה חישובי יתנהלו
למחוזי. מס־ההכנסה במשרד והשני המעביד בידי יימצא

לאחר גם הארץ מן היתר-יציאה נקלה על לקבל תוכל .
ת רו חי ב  מיד לארץ, חוצה היציאה חופש את ולהגביל לשוב משרד־האוצר הצעת ה

הכלליים. הציונים על־ידי תוקף בכל נדחתה הבחירות, לאחר
כתעשייה פעיל חלק תיקח סקנדינביה יהדות כי ייתכן •

 בארץ, סיורם את השבוע סיימו משוודיה גדולים סוחרים שלושה : הישראלית
 בשטח בעיקר לפעול בדעתם שיש הודו אך תוכניותיהם, פרטי את לגלות סירבו

הקלה. התעשייה

 תשחק רכאש בחייה, לראשונה אדמוני, קפלט תלבש רוכינא חנה .
 אותו ברוקנר, מאת ואסקס״, ״אליזבת במחזה אליזבת המלכה של תפקידה את

הבאה. העונה בראשית ב״הבימה״ גלנר יוליוס יביים

וכנה דויד זכריה
החורבות

 הירדנים ואת ההפקר) לשטח חדירה (על
ה התבררה האחרון ברגע היריה). (על

 על השמחה רבתי, הישראלי בצד טעות.
הירדנים. מפלת
 שתבהיר פרשה להמציא סופר רצה לו

ה המרחב של מצבו את חדים קוים בכמה
 ושל דתות תריסר חצי של מולדתן שמי,
 היה לא האנושות, של הפילוסופים מיטב

 מוצלחת פרשה דמיונו על להעלות מסוגל
יותר.

הגבול
ת ד בי דו

 זעק ?״ התינוק איפה ? התינוק ״איפה
 בשעה כאשר נבעת בקול )25( דוד עידו
 על־ידי שנתו לפתע הופסקה בערב עשר
 וב־ בהדף־אוויר מלווה עז, התפוצצות קול

 צעקותיו לראשו, מעל התקרה התמוטטות
 רבע במשך :שומעת לאוזן מיד הגיעו לא

 הלבנים, הרעפים, תלי בין קבור היד, שעה
 לפני שהיו העפר וערימות העץ קורות
ב דוד משפחת של ביתה ספורות שניות

כורדיסטאן. עולי של מושב זכריה, כפר
 בינתיים נמשכו החרב הבית מן רחוק לא

 לבין המושב שומרי בין עזים יריות חילופי
 20 הנחת לאחר שנסוגו הירדניים המסתננים

 קירו ליד חומר־נפץ־מרסק של הקילוגראמים
 שים בלי אולם המושב. סבתי הקיצוני של
 פעולת־הצלה הבית ליד התארגנה ליריות לב

 כבר ההתפוצצות לאחר שעה רבע מזורזת.
בגבו, פצוע החרבות, מבין דוד עידו הוצא

 ז מעורפלת בהכרה עדיין לוחשות כששפתיו
?״ התינוק ״איפה

 חפירה של נוספות אחדות דקות כעבור
ה ששת בן התינוק גם נמצא קדחתנית
 בעריסתו בשלווה ישן כשהוא עצמו, חודשים

 הטיח ששכבות מבלי המפולת, עיי תחת
 שרטת אפילו לו יגרמו הנופלים והרהיטים

 סבו — דוד משפחת בני שאר גם קלה.
 דוד, ורחל אברהם התינוק של וסבתו

 • — דינה ׳ואמו סרינה דודתו יהודה, דודו
בחיים. בדרך־נס, כולם׳ נשארו

שכ לבית הועברו ותינוקה שהאם בשעה
 הלילה, שארית את בו לבלות מנת על נים

ה שביתת־הנשק וועדת במשרד התכנסו
 לקבל כדי האו״ם משקיפי ראלית־ירדנית יש

 לא קאמינגם ג׳והן סרן התקרית. על דו״ח
צרי תמיד ״לעזאזל, ביותר. מרוצה נראה
 א׳, ביום דווקא לקרות הללו הדברים כים

רטן. שלנו,״ השבועית המסיבה בעצם

ה אפראסי
וץ! ב!

 ו־ צבעוניות כיפות וכופיות, תרבושים
 וסונגקוקים עיראקיות פייסאליות כובעי־סירה,

אירו חליפות תורכיים, מכנסיים מאלאיים,
 — סיניים מדים הודיים, סארים פיות,
 השבוע שעברה מהממת תהלוכה זאת היתד,

 שוכללה שעירם באנדונג, תושבי פני על
 בעולם). (ראה המאורע לקראת במיוחד

 הגדול״* ד,בנין של הכניסה באולם הקיר על
 יותר אמרה היא גדולה. מפה תלויה היתד,
נאימים. מאלף

רצו לאורך סודאן, דרום עד יפאן מצפון
 ומדבריות פוריים עמקים של רחבה עה

 המדע שאנשי מרחב־רבתי משתרע צחיחות,
 29 של מולדתן — ״אפראסיה״ לו קראו

 חוטבי־ היו דור לפני עוד אשר אומות
 המערבי, העולם של ושואבי־המים העצים
מתעוררות. מדינות של ערב־רב הן והיום

ב כוחה — העתיד ארץ היא אפראסיה
מכ דעותיה וגובר׳ הולך העמים מועצת
 הגושים שני של הפוליטי הקו את תיבות

 של הראשונה המחצית אם בעולם. היריבים
 של שקיעתה בסימן עמדה העשרים המאה

 המאה של השניה המחצית הרי אירופה,
 עמי של הגדולה המהפכה בסימן תעמוד

ה המדינית לועידתם שהתכנסו אפראסיה
גדולה.
 שתי של החיבור בנקודת בדיוק .30 מס׳

 זו — 30 מספר המדינה״ שוכנת היבשות
ה משקי של כובע־הטמבל הוזמנה. שלא
 הקטנות המהפכות אחת את שחוללו נגב,
 יהיר, לא זה, בדור אסיה של החשובות אך

באנדונג. של כיסויי־הראש שלל בין מיוצג
ש ביותר המוחצת התבוסה זאת היתד,

 קמה מאז הישראלית מדיניות־החוץ נחלה
 של פרי היתד״ שטחי באופן מדינת־ישראל.

 אסיה עמי מבין איש :פוליטיים טכסיסים
ה של אהדתו את להפסיד היה־מעונין לא

 גבה־ הגבר עם לריב הגדול, הערבי גוש
 מגיבורי- אחד שהיה ומקסים־ההליכות הקומה

עבד־אל־נאסר. גמאל :היום
 היתד, זו שטחית לסיבה מתחת אולם
עמי :חשובה יותר הרבה סיבה חבויה
 ישראל מדינת את עדיין קיבלו לא אסיה

 כאל אליה להתיחם עדיין למדו לא לחיקם,
בלבד. אשמתם זאת היתה לא מהם. אחד

 היתד, אסיר, עמי אל הגדולה הקריאה
 של לבד, מתוך כל, קודם לבוא, צריכה
ב להחליט, שצריכה היא עצמה. ישראל
 לתרבות :שייכת היא לאן שלה, נפשי׳

 העולה* אסיה לתרבות או השוקעת, אירופה
 חיו בקרבם אשר העמים של לציביליזציה

 של המפוארת למסורת או בפזורה, מייסדיה
מ אסיה. בני הקדמונים,־ העברים אבותיהם

אוריינ טבעי באופן תנבע כזאת החלטה תוך
 לניטרא־ קוראת אפראסיה : פוליטית טציה
בעולם. עצמאי למעמד ליות,

ב נולדו ישראל אזרחי של רובם רוב
 פרט רק זה יהיה עוד כל ובאפריקה. אסיה

ה את הנותנת עובדת־יסוד לא סטאטיסטי,
מדי של ולדרך־חייד, להשקפת־עולמה צביון
 מדינה — למחנה מחוץ ישראל תישאר נתם,

 קאפיטליס־ מדינה המערב, בעיני לבנטינית
 קולוניאלית מדינה הסובייטים, בעיני טית

אפראסיה. בעיני

חקלאות
שוד שו ה בדי

ה המליצות אלפי כי שסברו ציניקאים
מדי המדינה שרי מפי כפנינים מופקות

914 הזה העולם


