
 שתי ואילת, יפו : בים הכוחות מאזן את
הצ *, צ׳ מסוג לשעבר בריטיות משחתות

הישראלי. לצי טרפו
 בציים אמנם, קדימה. גדול צעד זה היה

 הראויה יחידה אינה •• משחתת הגדולים,
ה של הים במערכות אולם מיוחד. לציון

אדיר. נשק היא משחתת מרחב,
 לשמש יכולה אינה כוח של תוספת שוס
ה העצום הגיאוגראפי ליתרון נגדי משקל
 ישראלית אניה כל הערבים. לטובת פועל

 תמיכה לקבל יכולה התיכון ביש השטה
לער ואילו חיפה. של הרחוק החוף מן רק

 הדרומי החוף כל לאורך בסיסים ישנם בים
 ומטוסיהם אניותיהם הצר. התיכון הים של

 ישראלית יחידה או שיירה כל לתקוף יוכלו
 בנגזי, טוברוק, מאלכסנדריה, זעיר בטווח

סר. הע׳יקרי הסיוט אך טריפולי.
 מחשבת נדדה הידיעה, הישמע עם מיד

 המש־ ערך אולם אילת. חופי אל ישראל כל
 מצביא שום : מפוקפק זו במערכה חתות

 במיצר יקרה משחתת קל בלב יסכן לא ימי
 של יריקה בטווח אילת, מפרץ של הצר

ומטוסי־קרב. תותחי־חוף

יש של הים בעיות המים. על מרוץ
המת לגברים זקוק הצי נסתיימו. לא ראל

 הכחול. המרחב של לקריאת־התגר געגעים
 המוכנים אנשי־קבע, גיוס על בנוי חיל־הים

 חייהם. ימי כל למשך הסיפון על לשרת
 מעצמה בהיסטוריה אחת לא שהיתר, מצרים,

 את להגדיל היא אף עלולה גדולה, ימית
לשלום. תחליף אינו מירוץ שום מאמציה.

 במרוץ יתרון ישראל השיגה שעה, לפי אך
המים. פני על

. מפלגות
פז חלומות

 בישיבת נרדם מפא״י מטעם ערבי ח״כ
כ הישיבה. נסתיימה ני הרגיש לא הכנסת,

 אחד נגע האולם, את לסדר המנקים שבאו
 הח״כ הרים מיד לעוררו, כדי בח״כ מהם
להצבעה. ידו את הישן

ד ע מ ב
ו לי ע

להצביע?
 מה לך גרור עדיין. יודע איכף
 תומך אתה כמה רוצה. אתה
 דא אולם מתנגד. אתה ולמה
 המפלגות מן איזו לך כדור
 וגכעות. הרים לד מכטיהה מפלגה כל הרמקולים, רועמים הסיסמאות, רכות אלה. שאיפותיו תייצג

 יעמוד שכמרבזו הזה״, ״העולם של הבא הגליון לך יאמר זאת ? לשאיפותיו כאמת קרוכה מהן מי
 כצורה חדישה מדעית שיטה פי על מעוכד הזה״, ״העולם מומחי של הפוליטי הניתוח - ״הכחירץ״
 שאיפותיך את יגשים פתק איזה סופית לקכוע עצמי, ניתוח של שעה חצי תוך ולידידיך, לך שתאפשר
 של העם״ ״כחירי משאל תוצאות את הגליון יכיל כן כמו לרוחו. כיותר הקרוכה כצורה האישיות

 כשאלוניהם. הזה״ ״העולם קוראי על־ידי שהורככה הכלתי-מפלגתית הממשלה הרככ הזה״, ״העולם
את לחשות שמטרתו כמינו מיוחד מיכצע הזה״ ״העולם של מיוחדת חוליה כיצעה גליץ אותו לקראת
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 בציבור מק״י על־ידי שהופץ זה, סיפור

 היה השבוע רבים. חיוכים עורר הערבי,
 מסעד ח״כ בבוא כלל. הלצה זו שאין נדמה
 הקשורה הדמוקרטית הרשימה איש קסים,

הרא בפעם ג׳יש, בכפר לביקור מפא״י, עם
 הקפיד שנים, ארבע לפני נבחר מאז שונה

 אליו. שהופנתה בקשה כל במחברת לרשום
 לפנות. עליו מי אל גם רשם בקשה כל ליד

 גיוס הפנים.... משרד — מקומית ״מועצה
 עלי שוב לעזאזל, אך, — ולצבא למשטרה

לבון...״ לפנחס לפנות
 האדיבים, המארחים אפילו צחקו הפעם

 לעובדה הח״כ של לבו תשומת את העירו
 כמה לפני מתפקידו התפטר לבון פנחס כי

חדשים.

ץ1ח יחסי
המיסיונר הכהן

 הכהן, דוד של לשולחנו שמתחת הנירות סל
 לאחרונה החל בבורמה, לשעבד ישראל ציר

 נודע מאז הרגיל. בקצב שלא ועולה תופח
 מומחים לבורמה לשלוח עומדת ישראל כי

 הכהן דוד את מציפות החלו טכני, לסיוע
בהמל לזכות שקיוו שונות, מהצעות הצעות

 מכתבי ״רוב : פסק הכהן דוד אולם צתו.
 קרייריס־ מכתבי היו אלי, שהגיעו ההצעות

לצ מקור תהיה לא לבורמה השליחות טים.
 ישראלים :הוא שנחוץ מה קלה. הון בירת
 חזון בעלי זאת ועם מעולים, מקצוע בעלי

 חשובים, תפקידים בבורמה שימלאו חלוצי,
 תאחר לא — פוליטיים הישגים — שתוצאתם

לבוא״.
סיפר, הוא חלוצי. מאמץ חסך עצמו הכהן

 טיפוס כל לכנות נוהג הבריטי הצי *
 לכל לתת •מסויימת, באות אניות-מלחמה של

 המתחילים שמות הזה הטיפוס בנות האניות
אות. באותה

יח חדישה אנית־ינזלחמה היא משחתת ♦*
 כדי האחרונה המאה בסוף הונהגה סית,

 לטווח־פגיעה המודרני הטורפדו את להביא
 השנים במרוצת גדולות. אניות־קרב של

 מש־ ובין עצמן סירות־טורפדו בין הופרד
 המשחתת נועדת כיום חתות־סירות־טורפדו.

 מפני יותר גדולות אניות על להגנה בעיקר
מהי לה ניתנה זה ולצורך התקפות־טורפדו,

 הגדולות. לאניות מאשר יותר גדולה רות
 אחרת מטרה לכל גם בה להשתמש אפשר

 קילומטר 60 עד (לרוב מהירות המצריכה
 ותותחים שריון־הגנה מצריכה ואינה לשעה)
חזקים.

 את להרגיל כדי רבה בסבלנות צורך יש כי
 לבנות, פנים בבעל אמון לגלות הכורמים

 הלא־ העבר מן הזר המשעבד את המזכיר
 בדומה בבורמה תפקידו את ראה הוא רחוק.

בעבר. גדולות שם שפעלו המיסיונרים לתפקיד

 הכהן על־ידי נאמרו אלה שדברים מאחר
 על המפואר הקצינים מועדון של הסגור בחוג

 לשעבר הציר לעצמו הירשה המערבי, הכרמל
 : חשוב אבל בלתי־רשמי נוסף, פרט לגלות
 דומים ובישראל בבורמה והמשטרים היות

 רק לא להיות השליחים יצטרכו לזה, זה
 בדעותיהם מקורבים גם אלא בעלי־מקצוע,

השלטון. למפלגת הפוליטיות

ג ש ן. מדייני הי שו א  זאת, בהזדמנות ר
שנר ראשון, מדיני הישג על גם הכהן סיפר

 מיזוזדו־ את המומחים ארזו בטרם עוד כש
 בי. של פרישתו לאחר כי מתברר, תיהם.

 הוא כי הבורמים חשבו לשדה־בוקר, ג׳י.
ופ התבודדות .־ לסברה הסיבה בודהיסט.

 מקובל נוהג הוא צאן, רעיית תוך רישות,
בחייו. מסויים בודהיסט כל לגבי

חיפה
.,ג בי. שד האולטימאטו□

 בן־ דוד עצמו הטריח שנים כשבע לפני
 — חושי לאבא שם לומר כדי לחיפה, גוריון

 — וצה״ל ההגנה מראשי כמה בנוכחות
 אצלי ״אתה :חד־משמעיות ספורות מילים

 שאתה אדאג חי, שאני זמן כל ! תעלה לא
״ראוי אתה לו למקום תרד !

 והטריח בן־גוריון שב ימים כחודש לפני
 אדם לאותו לומר כדי ושוב לחיפה, עצמו

ולכאן. לכאן לפרשן שאין ספורות מילים
המערכת) — הזה (בהעולם ״הגילויים

 ״יעלו לחושי, בן־גוריון אמר מעשיך,״ על
 ואתה קולות; באלפי הארץ ברחבי למפלגה

 על־ידי אלו אבודים קולות להחזיר חייב
 בחיפה נעלה לא אם בחיפה. כוחנו העלאת

 לאחוזים בהשוואה ולעיריה, לכנסת בבחירות
 יכול אתה להסתדרות, בבחירות שקיבלנו

שלך.״ הקריירה קץ את בכך לראות

ע צ פ  הוגן להיות כדי אך האד!?. מ
 בן־ הסכים — והמפלגה — חושי כלפי

 מפא״י של הבחירות מערכת את לרכז גוריון
 מיטב את לשם להזעיק הבטיח חיפה׳ סביב

בחי אסיפות כאלף שם לקיים הנואמים,

 אפילו ושכונתיות. אזוריות כלליות, רות,
סה מזכיר חושי, אבא של המובהק שונאו

 בא למערכה, נרתם נמיר, מרדכי תדרות
בחיפה. לנאום ושוב שוב

האח השבועות ארבעת במשך : התוצאה
 כארבעים שבת ליל בכל מפא״י קיימה רונים

 כעשרים לעומת בחיפה, בחירות אסיפות
יחד. גם המדינה ישובי שאר בכל

והמתנדבים הרודן
ל הגיע שבועות משלושה למעלה לפני

 מראשי אחד הואשם בו מכתב, מפא״י מרכז
 מבנק לא״י אלף מאתיים בשדידת המפלגה
 בשנת שבוצעה בחיפה, הערבית האומה

 :האותיות בשתי חתום היה המכתב .1948
מ. ש.

 כי מפא״י מרכז בדעת עלה מה, משום
 הם המתנדבים. שורת של היא החתימה

 חוסר הבהרת תפקיד את להטיל כנכון ראו
 חושי. אבא של לידיו דווקא שבאשמה האמת
 את !מליו לשגר וביקש לשורה פנה חושי

בינ תשלח. כי הודיעה השורה באי־כוחה.
 והשורה חושי נגד ההאשמות גל גאה תיים

 למערכות־העיתונים לשלוח כנחוץ מצאה
 לחושי לו שראוי הטענה ובהם מכתבים

 כן לא שאם מאשימיו, נגד משפט להגיש
מסוכן. ציבורי תקדים בכך הוא ייצור

 צנוע- המכתב פרסום לאחר מעטים ימים
 את חושי אבא אליו קרא בעיתונות, הטון

 מורה לצרום, חווה בחיפה׳ השורה מארגנת
 בשם המתנדבים בקרב המכונה בבית־ספר,

מחיפה״. ״חווה

 המורה בוא עם האמיתי. הפרצוך
 שעיקרו קצר בנאום חושי פתח למשרדו,

 האמיתי פרצופכם לי נתגלה ״עכשיו :היה
 עכשיו משרתים. אתם מי את לי והוברר

גאנגסטרים.״ באמת שאתם אני רואה
 את עזבה בבכי, פרצה המסכנה חווה

 לפגישות עוד תלך לא כי הודיעה המשרד,
 לבירור אדם לשגר סירבה השורה חושי. עם

 לעולם כי היה נדמה הבנק. שדידת פרשת
 ומד, האלמוני, מ. ש. אותו מיהו יוודע לא
 שדד לא המפא״יי המנהיג כי ההוכחות הן

הבנק. את
 מצד נוספת פנייה לאחר השבוע, אולם,

 הפעם שנייה, לפגישה השורה נעתרה חושי,
מפורש בתנאי ירושלמי נציג בה ישתתף

 לפחות תוזכר, לא ״גאנגסטרים״ שהמילה
חושי. אבא של מפיו לא

דת
ת בין למושף שחרי

 אלוהים, אל אדם לפניית הטובה בימה
 היה בכך אדם. אל אדם לפניית גם טובה
 שער, מטבריה קופרמן יצחק הרב סבור

 תעמולה נאים לשאת שעברה בשבת שניטה
 בין ההפסקה בזמן הקטן, הכנסת בבית

מוסף. ותפילת קריאת־התורה
 אחרת. סבור היה המתפללים מן חלק

 הבימה. מן שירד דרשו לרבי, הפריעו הם
 החלה למפריעים. הפריעו קופרמן של חסידיו
קטטה.

 וקשה הונפו ואגרופים התעופפו כסאות
 שיצאו עד הקרב תוצאות את לקבוע היה
רג כעבור חזרו האולם, את חסידים כמה
 מבתי חזקה תגבורת בלוית אחדים עים

 החלו המתפללים שורות הסמוכים. הכנסת
ה התלבושת לבושי השורות בפני לסגת

השחורה. אחידה
 את קופרמן הרב נשא המהומה כשוך

 הצביעו ״רבותי, : קצר היה הנאום נאומו.
״גד  בתפילה. להמשיך לנאספים וקרא !

החל. והמוסף לארון הוכנסו התורה ספרי

סכסוכים
הביתה חזר מ״ק
 המוקדמות הערב בשעות שבועיים, לפני

 חהברה של מספיה, א/ק עזבה שלישי׳ יום של
חי נמל את אדריאטיקה ליניה האיטלקית

 התקווה שרידי את נשאה מתאיה באחד פה.
ה המרכז של לעין נראה בזמן להקמתו

 לקום שעמד בעולם, ביותר הגדול רפואי
אח רבים ישראליים וכחלומות בירושלים

קטנוניות. אישיות אינטריגות בשל נגוז רים
 הקמתו אשר בירושלים, הרפואי המרכז

 על־ידי שנים חמש לפני לראשונה תוכננה
 ואלופות־התרו־ בארץ הדמה מימחי ראשי

ה את למלא בא באמריקה, י הדסה של ■מות
 הד־הצופים ניתוק עם שנוצר הגדול חלל

ה על להוסיף ואף שעליו, ובית־החולים
 מרכז להקמת המנדט 'מימי הישנות תכניות

במז במינו יחידי להיות עתיד שהיה רפואי
ברא נולדו החדשות התכניות התיכון. רח

 מתכוון איש אין כי משהתברר, ,1950 שית
תכ להר־הצופים. הדרך את לפתוח ברצינות

שגעון־הגדלות פרי בחלקן היו אלה ניות

(!) 927 הזה העולם


