
ת) הזכויות (כר רו במדינהסמו תצפית
כ כקרוב, יתקיימו ידין ויגאל ג׳י. בי. בין נוספות פגישות .

 ביוטה- הנשיא של הפנים כקבלת שלהט מהפגישה תוצאה
עצמאות.

כעתיד כבריטניה לימודיו את יפסיק לסקוב חיים אלוף •
, ב ו ר ק וודאית. עתר! היא ארצה הקרובה שיבתו הדיפלומה. קבלת לפני שנה ה

לאחר הבאה. ככנסת מרכזי מקום יתפסו בכירים קצינים •
ת לכנסת להכניס סופית מפא״י החליטה בה, חבר יהיה אלון יגאל כי שהוברר דמו

לן מפ״ם שגם מאד יתכן נגדי. משקלכ משלה, מרכזית צבאית רן ת  תכניס זו, בד
אבידן. שמעון את לכנסת

 על חותמה את להטביע גם עלולה האלופים בין התחרות
מערכת־הבחירות.

נצחונה ישראל. של הבא הממשלה ראש יהיה כן־גוריון דויד •
שבונו על רבה במידה הנזקף להסתדרות, בבחירות מפא״י של ק האישי, ח  במידה חיז

ם מחדש, עלתה כי עד שרת, משה לעומת מעמדו את מכרעת  המקורבים בחוגי
פון ההצעה לבי.ג׳י. ה בלבד. וההסברה החינוך לשר הבאה בממשלה שרת את ל

אחרי הממשלה של הכאה התמונה מתגבשת שעה לפי
ת ו ר י ח ב , ה ת ס נ כ ן ל תו שותפו לא שוב הדתיים כי ההנחה מ  : בקואליציה י

ריון דוד  מאירסו! גולדה (בסחון), אשכול לוי (חוץ), שרת (ראש־הממשלה), בן־גו
ברין או ארן (פיתוח), יוסף (חקלאות), בהיר (עבודה), נמיר (אוצר),  (חינוך), גו

 נקבע שמרם ציוני־כללי (תחבורה), סרלין (פנים), רוקח ותעשיה), (מסחר ספיר
ם), סעד), עם יחד אולי (בריאות, שפטי (משטרה). שיטרית הררי(דואר), יזהר רוזן(מ

העם
ליו! שר קידתו *ו

טיטו, המכונה ברוז, יוסף יתעורר כאשר
 ־,יום לפניו יעמוד הבא הרביעי יום בבוקר .

 63 ימלאו שעה אותה בחייו. ביותר הגדול
ל בן העולם, לאור יצא בו היום .מן שנד,

 בזרותו קרואטי. בכפר מוכת־רעב נפח משפחת
החשו האנשים משני אחד אצלו יבקר גם יום

חרושצ׳וב, ניקיטי :בעולם ביותר בים
ברית־ר,מועצות. של העיקרי המנהיג

 בבלגראד לבקר החליט חרושצ׳וב כי הידיעה
 השאירה העולם, על כרעם השבוע יתד,

 חסרי־מלים. כמעט הפוליטיקאים את אפילו
 המסך את טיטו העלה בלבד שנים שבע לפני

 וגולית, דויד מחזה של חדשה מהדורה על
 הסובייטי הענק על מלחמה למעשה הכריז

 סטאלין, של תפקידו יורש חרושצ׳וב האדיר.
 היוגוסלבי שהלוחם למעשה עתר, מאשר

 בא ההר, אל לבוא סרב שמוחמד אחרי צדק.
מוחמד. אל ההר

 כמעט אין וכיג׳ישראל. טיטוסלכיה
 את לבו בסתר מעריץ שאינו ישראלי אזרח

 חובב־המדים, מרשל־הפרטיזנים של אומץ־ליבו
הידיעה דעותיו. על חולק הוא אם אפילו

 להקמת לעזור ברית־המועצות רוצה אמנם
 ישראל גם יכולה כזה, עולמי אזור־הפרד

 אם רק היא השאלה עצמאי. למעמד לחזור
 הנייט־ הסוס על לעלות מוכנים ישראל מנהיגי
דולארים. מלא לאבוס כיל מ שאינו ראלי,

פיתזח
יבש מחיר

ה כאילו נראה אופטימית. היתד, העתונות
ה שגריריה,מים עם כביכול, הטכניות, שיחות

 ג׳ונ־ אריק היפהפה איש־ד,קולנוע אמריקאי,
 ב־ שגודלו התקוות, אולם פרי. נשאו סטון,

פירות־בוסר. עדיין היו השקייה,

 ביחס הטכניות הבעיות רוב נפתרו אמנם
 קטנה נקודה אולם הירדן. מי .חלוקת לתכנית

 של גורלם : במחלוקת שנויה נשארה עדיין
 אחד כל אשר הנהר, מי של אחוזים חמשת

לעצמו. אותם דורש הצדדים מן

מאד. גדולה כמות אינם אחוזים חמשה
יש תכנית למימוש ובדיוק מספיקים הם אך

 הכוללת ישראל, ממשלת הנגב. להשקיית ראל
שהר בן־גוריון דויד בשם הנגב תושב עתה
במים, מחסור של פירושו מה גופו על גיש

ומצ סודאן בין הסכסיד •
ה על סכרים להקמת סביב רים

מש גלויה. בצורה יפרוץ גילום,
 עתה דנה גרמניה ממערב רשמית לחת

 60 בהקצבת מצרים, ממשלת עס בקהיר
ליון  ליד נוסף סכר להקמת דולאר, מי

ת עלפגו העלול דבר אסואן, סכר כניו  בתו
סודאן. של ההשקאה

 נשק של גדולות כמויות •
עיראק, צבא את יחזקו בריטי

עי משלחת האמריקאי. הנשק על נוסף
לקפרי השבוע בתחילת שהגיעה ראקית,

מת סין, ת מקיי ב הבריטי המטה עם שיחו
ה הכבד הבריטי הנשק כל מסירת על אי

זו. מדינה לידי בעיראק נמצא

ב ישמע נוסף עברי קול •
האתר. גלי מעל הקרובים ימים
 למלחמת היא גם נכנסה הוואתיקן קריית
ממעו באחד שידור תחנת הקימה האתר,

^האפיפיור של הקיץ נות  קילומטר 18,
 29ה־ השידור שפת תהיה העברית מרומא,

הוואתיקן. רדיו ישדר בה

 הייצוא להגברת הסיכויים •
נראים אחוזים כשלושים השנה

 ארבעת של ביניים סיכום לאחר כיותר, ריאליים
ם כי החששות  — הראשון הייצוא מוצר של המשלוחי

 בגלל לגדול עוד עלולה וההכנסה נתבדו מאשתקד,
 ייצוא להקטנת חשש יש זאת לעומת האירופי.

וכד מקררים בתנורים, במעלה שניים

ידץ רכ-אלוף
תתקי הפגישה

ואשתו
יס

וידיד• לפקוע אלוף

השנה, הראשונים החדשים
 קטנים יהיו — הדר פרי

 בשוק הטובים המחירים
תעשיה מוצרי ייצוא המכוניות.

הוא. גס יעלה

 כמה לדעת חדשים שלושה תוך יוכל כמדינה אזרח בל •
חפשיים מקצועות כעלי דין, עורכי רופאים, משלמים הכנסה מם

שונה הרשימה עצמאיים. וסוחרים ה עצמאיים משלמי־מם של הרא  כבר תהי
ה, חודש בסוף מוכנה ת עלול פירסומח אן ז ת,הבחיר לאחר עד להדחו  כדי ו

השלישית. לכנסת הבחירות במלחמת מכשיר תשמשנה לא שתוצאותיה

לבחירות המועמדים רשימות הגשת שמועד ברור כמעט •
ת במפלגות הפנימיים הדיונים יתאחר. השלי־שיית לכנסת  טרם הגדולו
 הבחירות לוועדת השבוע בסוף תפנה אחת גדולה מפלגה ולפחות נסתיימו,
ביוני. ו8ל־ 3מה־ האחרון המועד לדחיית בבקשה המרכזית

 הבא החודש בסוף יתחרו ייטראלים עלילתיים סרטים שני •
הפעם גם שייערך השני הסרטים כפסטיבל הראשון המקום על

. ה פ י ח שתתפות מיל, כל על אבן לאהולה של סרטו ב  מול יעמוד ידין, יוסף בה
שתתפות חביב, סרטי חברת ידי על המיוצר מולדת, באין שנה בה דמארי. שו

רו עונד, אינה 24 גבעה הסרט של הייצור השקעות חז  שנה. תוך כנראה יו
ץ סרטי רק המציג בניו־יורק תיאטר בארטס יוצג הסרט  עם מיד נבחרים. חו

צגו בניו־יורק, ההצגות התחלת  מדינות ובשתי בדרוס־אפריקת הסרט העתקי יו
 איותו ל״י, אלף ו00 של לסכום הסרט הכנסות מתקרבות בישראל גם אירופיות.

אופטימלי. כגבול צרכניו קבעו

לראשות מועמדותו את ולהציג לשוב עלול עמי כן עובד •
ת אף על נתניה, עיריית ת האשמו  לעזוב לכן קודם ביקש בגללן אשר החמורו

ה בצעד ינקום הוא העיריה. את ת שנכשלו לאחר ז  מאמציו — כנראה — סופי
השלישית. לכנסת המועמדים ברשימת בטוח מקום להשיג

 בהכרח העלה המרהיב הסובייטי הצעד על
 טיטום־ של מעמדה בין השוואה ישראלי בלב

בעולם. וביג׳ישראל לביר.
 מזמן ישראל גם הצהירה יוגוסלביה, כמו

 אולם העולמיים. הגושים בין אי־הזדהות על
 שציין הלב אומץ מעולם היה לא לישראל

ניטרא תיתכן לא ושבלעדיה היוגוסלבי, את
חלו .1955 של המסובך בעולם אמיתית ליות

המר של ל״שוייץ להיות ישראל, של מה
 של חלומה העסקנים. בנאומי רק נשאר חב״,

 הפכה הגושים, בין לגשר להיות יוגוסלביה
מציאות.

חוץ יחסי
המדשד נתיב

טי״ לפני ברית־ד,מועצות מנהיגי של קידתם
הטו א ר  מעמדה את גם במפתיע שינתה לעיל) (
מצידה. פעולה כל ללא ישראל, של

 ויוון תורכיה של בת־בריתן היא יוגוסלביה
ממערכת־ד,ברי חלק שהיא בברית־הבלקנית,

תור היתד, זו לברית הודות המערב. של תות
 את האמריקאים, בשליחות לפלג, חופשית כיה

 עיראק—תורכיה חוזה את לכרות המרחב,
 ולהטבת לבגדאד הנשק לאספקת בסים המשמש
ישראל. את להתקיף סיכוייה
 מתמוטט זה מערך־כוחות חדש. סוס

ה האגף מנהיג להיות המבקש טיטו, עתה.
 הגושים, בין עולמי אזור־הפרד של מערבי
ב ואוסטריה גרמניה פינלנד, את גם שיקיף

 אינדונסיה הודו, ; באפריקה מצרים ; אירופה
 תורכיה. של אגפה את חשף ; באסיה ובורמה
פת תורכיה הפכה אבן־פינה, להיות במקום

לב כוחה סדוק. קיר של האבנים לאחת אום
 יוחלש ישראל, לרעת המרחב, בקלחת חוש

בהרבה.
אם : נוסף סיכוי זה במצב טמון לישראל

ייפסקו הלימודים

ב מרעננת פשרה לקנות שעה לפי נוטה אינה
זה. יבש מחיר

פה חי
הזכוכית כיכר

 בית־ אולם : המקום אחת. במערכה (מחזה
מן חיפה. העיריה, ת מאוחר. : הז ידו הנפשו

עות.)
א ב : א י ש  דברי נתפרסמו הזה בהעולם חו
 כמותם הופיעו שטרם ובלע, דיבה השמצה,
 בעירנו, ילד כל אזרח, כל בארצנו... אי־פעם

 הם זה בעתון שנתפרסמו הדברים כי יודע
 אחרי ניגרר לא שחר. להם ואין וכזב שקר

 לא והמשמיצים. המעלילים של פרובוקציה
 (קהל שהיא... צורה בכל לויכוח איתם ניכנס
 במחיאות־כפיים העיר ראש את מפסיק נרגש,

קנטרניות.)
ל כ י ר ד ן א עו ד א ג ק ג י מ (פרוגרסיבי): ק

 ופיר־ קם עתון ?... זאת בעיריה מתרחש מה
עירו ופקחים החוק, במסגרת עובדות סם

 אין למכרו... שלא קיוסקים בעלי שידלו ניים
 ה־ עלית כתקופת להיזכר אלא יכולים אנו

 בלתי- אזרחים כאשר באירופה, דיקטטורות
עבו ממקום מעטות דקות הורחקו.תוך רצויים

ה שלפחות בזאת התנחמו האזרחים דתם•
 בחיפה גם מדייקות. והרכבות נקיים רחובות
 לא שהציבור מקווה אני אך בזה. מנחמים

 זאת. עבור גבוה כה מחיר לשלם מוכן יהיה
 שבוע .תוך ועדת־חקירה. הקמת דורש אני

מהפר שר,נפגעים תובע ואני דו״ח... תמסור
 משפט. נגדו יגישו הזה העולם של סומים

מן ר מ י  משהו.) לומר (מנסה :(צ״כ) צ
ב קו ע שי י (צו : העיר) ראש (אחי חו

!המסיתים אתם עק)

שמעון הבטחון, משרד של הנוכחי מנהלו

918 הזה העולם


