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ליהפף עלולה לישראל בריטניה בין כררת־הגנה חתימת •
 לחץ מפעילים הבריטית מפלגת־העבודה מראשי כמה אקטואלי. לנושא

לסיסמת־בחירוה. הברית את להפוך מתכוננים זה, בכיוון

שוב עולה לבון, פנחס לשעבר, •טר-הבטחץ של קרנו •
 בתעמולת־הבחירות, חלק לקחת נעתר מפלגתית, לפעילות לבון שחזר לאחד
הבאה. הכנסת הרכבת לאחר מיד חשוב מדיני תפקיד לו הוצע

עס החוץ, ושירות הצבא בצמרת יחולו חשוכים שינויים •
 צה״ל ואלוף צירים שני לפחות השלישית. לכנסת המועמדים רשימות פירסוס

 ישראל ציר : מהם אחד לחוק־הבחירות. בהתאם מעבודתם, לפרוש ייאלצו אחד
 לכנסת, מפא״י, מועמדי ברשימת נראה,\כ שיופיע, ניסו, אברהם בסקנדינביה,

עיריית־ירושליים. לראשות כמועמד או

כפר- פנימית חקירה יערוף המשטרה של הארצי המטה •
 ערן הומעם מדוע לברר ינסו החוקרים כרגריקבק. של ההברחה שת

 הואשמו ומדוע — מאסר עוניש התביעה דרשה לא מדוע המוברח, הרכוש
 היה שאפשר בשעה בה להברחה, בסיוע בפרשה הקשורים הגבוהים, הפקידים
מאסר. שנות הבמ להם להקציב שוחד, בקבלת אותם להאשים

תגבר הבחירות לקראת הדתיוונ המפלגות תעמולת •
ה ד מי  המזרחי והפועל המזרחי של העולמיים הגופים שתרמו לאחר ניכרת, ב

 לטשטוש יוקדש התעמולה מאמצי של גדול חלק זה. לצורך ל״י ממיליון למעלה
 דמנר רוזנברג, פרשת בגון הדתיים, של קרנם את להוריד העלולות פרשות,
ואלופי.

עיריית כראש לכהן יוסיף לא כן־עמי שעובד לוודאי קרוב •
ה, י תנ  שהסתבך עמי, בן המקומיות. בבחירות גדול ברוב הצ״ב יזכו אס אפילו נ
 דיפלומטית משרה כנראה, יקבל, כבוד, של מוצא מבקש העיריה, בעסקי לאחרונה
חשודה.

ספורים. עיר, כראש קריניצי אברהם שד ימיו גם בי ייתכן
 קצר זמן יפרוש אן לעירייה, בבחירות הצ״כ רשימת בראש יעמוד שהוא כוראה

 הבחירות תנהל אולי הצ״ב, צמרת אנשימ לאחד מקומו את יפנה ן,לאחריה
בעירייה השחיתות את לחסל הבטיח אוזזר זיו־מור, יצחק

אולס השלישית, לכנסת לחזור עלול לבנה אליעזר ח״ב *
 התאחדות־ מזכיר של מיסודו ליכוד־העס רשימת כנציג אלא מפא״י, כמועמד לא

 בני העצמאיים, העובדים קולות את לקבל קויההמ גוזמן, אפרים הסוחרים,
הבינוני. המעמד

מפ״ס שד מחודש לאיחוד יפעל ציזלינג אחיד ח״ב *
ה, ד בו ע ה ת־ דו ח א  מיד תוקם אשר המאוחד, הקיבוץ ואמוי של סיעה בעזרת ו

 שקיים סתר, בפגישות נתקבלה כן על ההחלטה להסתדרות. הבחירות לאחר
המאוחד. הקיבוץ מפעילי כמה עם ציזליוג

תישא לא מפא״י צעירי שד המוגברת הבחירות פעילות <׳
 הוא מועמדי־המפלגח, ברשימת להם שהיקצד הבטוחיח, הייקוייווז מחפר : מרי

מכפר־וויתקיו. דנני עמוס : ביותר גדוליםה הסיכויים בעל אפסי. כמעט

מוהל דטנר, יהודה של ארצה לשובו ביד שעון עס צפה *
 בסך במעילות בשעתו הואשם איווי בסהראו, הסוכנות של העליה מחלקת
 דיוניס לאחר משפם. מחשש ארצה לחזור סרב דולאר, אלף ל־ססז הקרוב

 שניאור העליה, מחלקת מנהל של בלחצו הסוכנות, הסכימה ייםכשנת משכושו
 .החסרים הכספים את ישלם שמישהו בתנאי הפרשה את להשתיק שרגאי, זלמן
 תשלם המפלגה כי הוסכס הודלד, המזרחי, הפועל גזבר בקושטא שביקר לאחר

נוח. ישער לפי תחשבו הסוכנות אשר הסכום, את

נפט אוצרות מציאות על נוספים לגילויים תצפה אל *
 עד זה בשטח הראשונים הסיכומים פירסוס את לדחות מנסוד הממשלה הארץ.

ביותר. אופטימיים אינק הסיכומים כ.י שמוכיח דבר — הבחירות לאחר

העבריות התוכניות פתיחת עס נוסף, גל תכבוש העברית השפה *
 קיימו המצרים הדמשקאי. כמאל ריבחי של בהצלחותיו המתקנא קהיר, ברדיו

 מהדורה־החדשות תגובות״. ״מחוסר אותה ביטלו אן עברית, תוכנית בשעתו
י ״ וגרמנית. לאידיש נס תתירגס החדשה העברית

עם אמריקה, יבשת פני על ישטוף ערבית תעמולה גל .
 בסיס־ והקמת בניו־יורק, מדינות־ערכ, לכל המשותה ההחברח. משרד פתיחת

בירת־ארגנטינה. בבואנוס־איירס, חדש ערבי תעמולה

ם * ה א ת ב א ה, 5חו ק סי  : משודרת אכזבה לנחול סיכויים לך יש מו
 התוכניות יקוצצו בקרוב, לתוקפה שתיכנס קול־ישראל, של החדשה בתוכנית

 וא^לו לשבוע, שעות ושת״ס לארבעים וחצי וחמש מאררטיס המוסיקאליות
ליום! בחצי־שעה יורחבו המילוליות התוכניות

הישראליים הדוקומנטריים הסרטים את לראות סיכוייי *
ם שי ד ח ם ה טי ע ר, מו ת  יבה במידה גדלה אלה סרטים תפוקת כי אס ביו

 רגילות, פרסומת מודעות אלה בסרטים רואים הקולנוע בתי בעלי : הסיבה
הצגתם! עכור גבוה משלוח דורשים

הבניין, .1957 שנת לפני יבנה בירושליים בית-השידור יי
חון יוקם בעולם, מסוגו המשוכללים אחד יהיה הוכנו, כבר תוכניותיו אשר

לאקוסטיקה. זרים מומזזיס מס פעולה שיתוף ------
 בתאי ל8ב־ להגיע עומד סלס וולט. אורסון למעריצי בשורה •

 מקטעי באחדים להופיע גס אולי הקאמרי, בתיאטרון מחזה לביים לישראל,
מקומיים. שחקנים בחברת המחזת

במדינה
העם

ד ב ר
״לבדנו — כן ״אם  בריטית מודעה קראה !

 רש־ ,1940ב־ צרפת נפילת אחרי מפורסמת
אירו נגד במערכה בודדה נשארה בריטניה

הנאצית. פה
 לקיום השביעית השנה של האחרון בשבוע

לתוכ אזרחיה של מצב־הרוח דמה ישראל,
 כה בצורה הוכח לא מעולם המודעה. של נה

 לחלוטין מבודדת עומדת ישראל כי חותכת
 העולם הסובייטי, כשהגוש במלחמת־קיומה,

 מלוכדים אסיה עמי כל גם ועתה המערבי
המדינה. גינוי :אחת בנקודה

 ביום האדרה את תקבע זו יסודית עובדה
שהממ טבעי בחירות, של בשנה העצמאות.

 הישגיה את להפגין מיוחד מאמץ תעשה שלה
 הקהל. סקרנות את יגרה חדיש נשק הצבאיים.

מפלג שאינה הכרה תעמוד לכל מעל אולם
ה של כוחה השמינית, השנה בפרוס : תית

 היא בידה, כשנשקה עצמה, על להגן מדינה
לקיומה. הראשונה הערובה עדיין

אפראסיה
ה ח ר צ ה ה ר ב ח ב
ה הספר מחבר קארנג׳י, דייל האמריקאי

 בחברה, ולהצליח ידידים לרכוש כיצד נודע
 אסיה בועידת נוסף. פרק ללמוד השבוע יכול
של מסובכת שיטה בשום צורך היה לא

 ואירגוני, משקי נסיון בעל גבר — ״דרוש
לתפ לפרסומת, שגעון ללא אך יוזמה בעל
 להיות צריך בבורמה. ישראל ציר של קיד

משעממת.״ בעיר מה זמן לבלות מוכן
האסיא בארץ עשה הכהן, דוד החוזר, הציר

 של הבום בהיותו מפליאה. עבודה תית
הכל העבודה ללי הדגש את שם סולל־בונה,

וה ישראל בין רבות נקודות־קגע מצא כלית,
 בשטח 30 פי ממנה הגדולה האסיאתית ארץ
 ההתרגשות אחרי אולם באוכלוסיה. 12 ופי

 — השיעמום עליו העיק ההישג, של הראשונה
 בארץ הפוליטיות עמדותיו על לשמור והצורך
השלישית*. לכנסת כניסה על־ידי

ה חשיבות על חדש אור ששפכה עובדה
 נכח לא נו, או בורמה, ממשלת ראש : תפקיד

 לגנות ההחלטה נתקבלה בה באנדונג, בישיבת
 יחד — הקלעים מאחורי השפיע ישראל, את
 נו, או נוסח. את לרכך — ניהרו ידידו עם

 כדי מארכס את שנטש 47 בן מחזאי־לשעבר
 של המוגבלות (ידיעותיו לבודד,א להתמסר

 גרגיר של עשירית שוות אינן מארכס קארל
 נשאר !״) בודהא האדון לרגלי מתחת אבק

 עמי בבירות ישראל של והיחיד האחד הידיד
 טוקיו. עד מאנקרה אסיה,
ה אין ס כני

 : השבוע עצמם את שאלו רבים ישראלים
 אפילו ? בבאנדונג אחד ישראלי אף אין מדוע

 לא מדוע רשמית, •משלחה הוזמנה לא אם
? משקיפים או עתונאים לפחות נשלחו

כתפילה נו או בורמה ממשלת ראש
— הקלעים מאחורי

יש את להתקיף היה די פסיכולוגית. תנופה
הפופולריות• לשיא להגיע כדי ראל,

 הוא יסודי. סגולי משקל ישנו מדינה לכל
 האזרחים, מספר — רבים מגורמים מורכב

המש הבסיס הבינלאומי, המעמד הצבאי, הכה
 והשקפות־ הצהרות לא זה, סגולי משקל קי.

 גורלה את האחרון בחשבון מכריעות עולם,
כ בבאנדונג. אסיה עמי במועצת אפילו —

 ישראל המאזניים של אחת כף על שהונחה
 עמי של המשולב כוחם השניה ועל הנעדרת,

למעלה. תקפוץ מהן איזו ספק היה לא ערב,
 שהפכה מכאיבה, מכה זאת היתד, לישראל

 שהידידה־לשעבר מפני יותר עוד מכאיבה
 ומפני ציני; באופן בישראל בגדה תורכיה

 בשעתו מיהרה ישראל אשר העממית, שסין
 מכירות אינן ערב ארצות בעוד בה להכיר

ה לחזית היא אף הצטרפה היום, עד בה
התקפה.
 האנטי־ישראלית ההחלטה נראתה שני במבט

 הראשון. במבט כמו חמורה פחות באנדונג של
 החלטת לגבולות ישראל נסיגת את תבעה היא

 לעולם יעלה לא ישראלי ששום דבר — או״ם
 משא־ על סעיף הכניסה היא אולם דעתו. על

 החלפת דרשה הצדדים, בין שלום של ומתן
קבע. של שלום עם שביתת־הנשק חוזי

 החמיצה ישראל :מוסרי בעיקר היד, נזקה
המחר. לעולם האוטובוס את

ד הידיד ח א ה
מו מחפשת ישראל ממשלת היתד׳ לו

ציבו מיכרז על־ידי ציר של למשרה עמדים
:כזאת מודעה השבוע מפרסמת היחד, רי׳

 אינו ישראלי שום : פשוטה היתד, הסיבה
ב הגדולה המוסלמית למדינה לחדור יכול
 שאינה תושבים), מליון 78( בעולם יותר

 מייחסת אינה ישראל, של בקיומה כלל מכירה
לדרכונה. ערך שום

ה מ ח ה. נ טנ  עתו־ כמה ניסו בשעתו ק
 גרשון פוסט ג׳רוסלם עורך ביניהם נאים,

אינדו אשרת־כניסה ביקשו להתחכם׳ אגרון,
מוח בסירוב ניתקלו הם אחרת. בארץ נזית
 עתונאי וניסה חזר באנדוניג ועידת ערב לט.

 : התשובה ברומא. אשרה לבקש חשוב מפא״יי
כניסה. אין

 דבר. ״אין :ישראלי פקיד השבוע התנחם
 ב־ נכח לא ישראלי שאף העובדה כך. מוטב

תט נגדנו, ההחלטה שנתקבלה שעה באנדונג,
 בארצות חוסר־הגינות של חותם עליה ביע

הנאורות.

חוץ יחסי
שדו ש־ה □ אי

 היסס החינני, החיוך בעל גבה־הקומה, הגבר
 מכ׳־ך של בספר־האורחים חתם בטרם מעט

 ברמן יוליוס שמו, את הרחובותי וזייצמן
ה שמו :מוצדק היה ההיסוס מאנטוורפן.

הוס לייט, אריך ד״ר היד, האורח של אמיתי
גרמני. היותו בגלל רק תר

אחד לייט היה ,1953 בשנת תקופה, באותה
 בזעס השבוע הכחישו ישראליים פקידים •
הת בין קשר יש כאילו הקודמת הידיעה את

 הקו נגד אמריקאי לחץ לבין הכהן פטרות
).914 הזה (העולם שלו הפרו־אסיאתי

915 הזח העולם©


