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 ראש־ אולם בו. נוכח בעצמו להיות רוצה
 של כענין השני. ביום עסוק היה הממשלה

 שיהיה לזמן עד שוב, הדיון נדחה נימוס,
לו. נוח

ב מפא״י סיעת — ברור היה אחד דבר
 כמה של אף דחיה קשה. במצב היתה כנסת
 היא השמיים. מן מתנה בעיניה היתד, שעות
 הדיון את לדחות בהחלם, מוכנה, היתד,

הבאה. לכנסת

ם ״ ו א

ר הפיזו א־ שי
 ה־ בידי הדעת פיזור שיא נמצא כה עד

 בקרון־ פיל ששכח האלמוני, האנגלי ג׳נטלמן
 ידי על השיא נשבר החודש לונדוני. רכבת
 מיליון ששכח המאוחדות, האומות אירגון

לישראל המוקדש בחלק :בני־אדס וחצי
 מומחי כתבו מצויירת חוברת־תעמולד, של

 נערך 1948 ״בשנת :או״ם של הגיאוגראפיה
ה למען מאבק ארץ־הבייבל, בפלשתינה,

״חירור
 סיפור וסיפרו המומחים המשיכו אחר

 למדבר שיצא באשה הערבי הילד על נאה
 האגדי המטבח את לחפש כדי אחיותיו, עם
 מכוניות־ במקומו מצא המלך, שלמה של

 על־ידי לישראל שנשלחו ,מזון, עמוסות משא
 כערבי) (הלבוש המלך לשלמה סרט או״ם.

 ליהודים וזכר סימן כולו בסיפור היה לא
הארץ. יושבי

חוץ יחסי
ל א ר ש א לי א ל ל ו

 השבוע נחו שרמן מסוג כבדים טנקים 69
 הגרוטאות בשטח ותותחים צריחים ללא

 נמצאים בו מקום שבמגילה, טורפי במחנה
הסק הפיליפיני. הצבא של המטכ״ל משרדי

לגד מבעד בהם שהציצו המועטים רנים
 הסוב־טרופים בצמתים להבחין יכלו רות,

 המחלידים. השריונים את ומכסים העולים
 גלמי כי ידעו בישראל מעטים אנשים רק

 חשאי למאמץ מחלידה עדות הם אלה פלדה
 לעצמה, לרכוש המבודדת המדינה של נוסף
 מאמץ כבה צבאי ציוד אפשרי, מקור מכל
 למשרדי- גרם שעה, לפי יפה עלה שלא

ראש. כאבי וארה״ב, הפיליפינים של החוץ
 גבר היה לכאבי־הראש העיקרי הגורם
 נחום בשם נמרץ־מראה צעיר, לא ישראלי
ו כמעט פיליפיני, מתווך שבעזרת שמיר,
לישראל. המשומשים הטנקים את העביר

דמינדור כתנאי. — ? טרקטורים
)8 בעמוד (המשך

 היהודיים הארגונים אחד להצעת הקרובה בפגישה יסכימו העניין, את לחסל החליטו
כפיצוי. מסויים סכום הנוקבת ומתן, במשא המשתתפים

היחסים את שוב לקרר עלול באנגליה השמרנים נצחון •
 הבריטיים הנציגים מגששים ערב, בבירות לישראל. בריטניה כין הפושרים

 אל־ עבד נמאל בין הקרובה שהפגישה מקווים הערבים, עם היחסים הידוק בכיוון
 לברית מצרים לצירוף הדרן את תסלול בעמאן באשא גלאב באנוס וג׳ון נאצר

תורביה־עידיאק. לברית המצרית האיבה לריבון הפחות לכל או מערבית,

 עוד משכורתם כדרגת לשינויים שקיוו ממשלה פקידי 9
 הבעיה מדוכת על היושבת גורי, ועדת להתאכזב. עלולים הבחירות לפני

 העיקריות הנקודות אוגוסט. באמצע רק שלה הדו״ח את תפרסם חודשים, כמה מזה
 יצירת בממשלה, והנמוכות הגבוהות הדרגות בין הפער הגדלת : תהיינה בדו״ח

 לקיצוצים צפה זאת לעומת המנדט. בממשלת היה שנהוג כפי דרגות, ריכוזי שני
למיניהן. בתוספות ריםניכ

 עם סנש, חנה של חייה על סרט כקרוב יוסרט כי יתכן •
התסריט: מחבר הישראלית. הצנחנית בתפקיד ברגמן אינגריד

 קטרינה של מעדותה התרשם קסטנר, משפם בזמן בארץ שביקר אמריקאי סופר
הצנחנית. אם סנש,

/ ? ץ
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 האדומים, הדגלים התנופפו שבוע משך
 ברות הכחול, הרקע על הכוכבים ששד, בעלי

 מעשי- אף ועל השרב, אף על החמסין.
 וקוראיהם, העתונים את שהעסיקו הסדור

 יותר אמיתי חג — חג של שבוע זד. היד,
לו. לצפות היד, אפשר מאשר

 מתעמקת בדידות של שנים שבע משך
לב עם כי לעצמה ישראל שיננה והולכת

 אולם וטבעי. רגיל מצב זה וכי ישכון, דד
 יכלו לא סוליסיקאים של נאומים אלפי

 לידיד, העסוקים הגעגועים את להטביע
ש לאדם המצור, את שישבור לאדם

שכ פלא אין היד. את להושיט יעז
 ידו נלקחה כזה, איש סוף־סוף הגיע אשר

ה שהתעייף עד כזד״ רב בכוח ונלחצה
המאושר, בעל

 נשאר לבגדד, המטוס המריא כאשר
האו הרוח במצב במקצת, עייף האזרח גם

 לו ניתנה לא אך הנשף. ליל למחרת פייני
רחו בורמה אמנם אם כי לכך. רבה שהות

מאד. קרובה רצועת־עזה הרי קה,

הכנסת
ק ל ש ד ש חו
 מפני מצוינת הגנה הוא חול של שק

 התנגדות לכדור מציב הוא אין התקפה.
 הוא לפלחה. שאפשר ברזל, כלוח נוקשה,

 תוך אך — להתקפה כביכול, נכנע,
לרצונו. ומכופפה עוצרה הוא כך כדי

כהנהגת בקואליציה שותפיה את להאשים תנסה מפא״י .
 כשניסו שערוריה פרצה השבוע הממשלה בישיבת במשרדיהם. חושי שיטות

 באופיו דופי להטיל מסוימת, מפלגה של המגבית שיטות על לערער מפא'׳ חברי
 משמיצה הודעה שר־המשטרה כשהודיע פרצה שניה שערוריה השרים. אחד של

חמורות. האשמות מכמה מפא״י את לטהר שבאה

החרמה בעקבות בממשלה . .־ * ׳ . חמורה להתקפה צפה .
 בידי הזה העולם מערבת של סודיים מיסמכיס של בלתי־חוקית

חיפה. לעירית נוגעים המיססכים

פעיל לשרות אילת נמל את להכניס הישראליים המאמצים .
 ביחסים הידוק עתה צפוי נו, או ביקור בעקבות חדש. לשיא כקרוב יגיעו

 בין יעילה ימית דרו בפתיחת במידה'רבה המותנה דבר בורמה, עם המסחריים
 אניות שתרכוש ישראלית־בורמזית ספנות חברת תוקם זה לצורן המדינות. שתי

אפריקה. יבשת סביב או סוף ים דרן אם חודשי, ימי שרות ותקיים חדשות

 האטומי המחקר כשטח ישראל של הרכה התקדמותה •
אפ לבדיקת העולמית בועידה עולמית סנסציה לגרום עלולה

 כעוד שתתכנס שלום. לצרכי האטומית האנרגיה ניצול שרויות
משלחת תייצג ישראל את מדינות. 60 כהשתתפות כג׳נבה, חודשיים

 : המשלחת חברי בין איתן. ולטר משרד־החוץ מנהל• של בראשותו ביותר חזקה
 וחוקר־אטום ברגמן דוד פרופסור האטומית האנרגיה לבעיות הועדה יושב־ראש

דוסטרובסקי. ישראל פרופסור

 יפה כעין מביטים אינם שהאמריקאים העובדה למרות •
 כישראל, ישרתו סובייטיים ויועצים שטכנאים האפשרות על

 - הרוסים להצעת כחיוב להענות הישראלי החוץ משרד עומד
רשמי באופן לישראל. טכנית עזרה להגיש - האו״ם באמצעות

בממשלה. ןדיו של בשלב עדיין השאלה נמצאת

האוסטרים לסיומו. מתקרב מאוסטריה לפיצויים ומתן המשא •

 בכנסת הרוחות סערת כשהגיעה
ב הפצצה התפוצצות אחרי לשיאה
 דיכג־ שולחן על נערמו ישראל- דפוס

 (ראה היום לסדר הצעות חמש סת
 שלא הבינה מפא״י מיוחד). דו״ח
 תקנון לפי — הלחץ רול לעמוד תופל

 הוויכוח את לדחות אפשר אי הכנסת
 — הכוחות מיטב כזאת. הצעה על

 משה הכנסת, כוכבי שני ביניהם
חר את השחיזו — באור ויוחנן סנה

המילוליות. בותיהם
 למנוע הרעה, פני את לקדם כדי

ו ברור גינוי של אופי ישא שהדיון
 מפא״י הוסיפה מפא״י, של מפורש

 לסדר- משלד, הצעה האחרון ברגע
במספר. ששית היום,

 מפא״י אולם החבוי. העוקץ
 הגיעה דעודהקהל בדיון. רצתה לא

 חמורות האשמות הריתחה. לנקודת
 היתה לא למפא״י להישמע. עמדו

תשובה.
ה ביוש הכנסת אולם כשהתמלא

 איש עדיין ידע לא שעבר, רביעי
 טכסיסית. פצצה להיזרק שעומדת

חי האסורה, בחליפתו קם שרת משד,
 מסר המיקרופון, את ימינו ביד בק

 מראש, להכינה הספיק שלא הודעה
דיבור. כדי תוך ניסחה אלא
הכנ בתולדות הראשונה הפעם זו
 מתנגדת שאינה הממשלה הודיעה סת

 כהצעה שהובא הנושא על מלא לדיון
 המפלגות דוברי חמשת היום. לסדר

 פה עם כמשמעו, פשוטו נשארו,
ל הממשלה הסכמת עם מעור.

 לסדר ההצעות כל מאליהן התבטלו דיון,
לפי נגמר הדיון הכנסת. של יומה
שעה.

 עתה :מיד בו הרגישו הכל שלא העוקץ,
 ייערך י ת מ לקבוע עצמה הממשלה יכלה

ה ככל ידחה שהוא :היה רצונה הדיון.
אפשר.

 עוקץ להקהות כדי נימוס. של ענין
 תכנית את מיד הכנסת נשיאות חילקה זה,

 הופיעו בה הבא, השבוע של סדר־היום
 ראשון, כסעיף ובדפוס' בעתון ״הפצצות

 על סעיף במקום השאילתות, אחרי מיד
חינוכיים. קולנוע סרטי

 בהם יקרים, ימים חמשה הרוויחה מפא׳י
נגדית. התקפה לפתח יכלה

 ישבו לא האופוזיציה מנהיגי גם אולם
 הכל חריפים. נאומים הכינו ידיים, בחיבוק

 היום של בישיבה מכריע לקרב מוכן היה
מפא״י. מלבד — הכל השני.

 ב־ הטלפון צילצל בערב הראשון ביום
 שהוא הודיע ראש־הממשלה הכנסת. .בנין

שהוא עד רציני כך לכל הדיון את ■חושב

סיורו בשעת וידידים נו או אורח
מאוד קרובה נשארה טזה רצועת הנשף, למחרת


