
במדינה
העם

המירוץ לקראת
 של הטראגי הפרדוכס בלט לא מעולם

 בשבוע כמו מעציבה כה בצורה ישראל חיי
שעבר.

 סילון־ למראה כולה הארץ נרעדה בראשית
 !״ לעצמאות בדרך ״תמרור חלץ. של הנפט
 חבריו חישבו עת העתונים, אחד בצדק קרא
 כאשר המדינה תחסוך דולארים מיליוני כמה

 שלה מתצרוכת־הנפט חלק לפחות תספק
עצמה. בכוחות
 נרעדה בלבד ימים כמה כעבור אולם

 חוזה מאושר. לא והפעם — מחדש הארץ
 בכותרות התפוצץ המצרי־צ׳כוסלובקי הנשק

 העושר נמוג הנדהם האזרח לעיני הראשיות.
 במרחב להתחיל עומד כי ברור היה החדש.
 הכנסות־ כל את שיבלע הזדיינות, של *ירוץ
 מזה. למעלה לא אם המדינה, של הנפט

 עץ־הזהב נבל הנביא, יונה של קקיונו כמו
בין־לילה. החדש

 החלה קנוניית־הנשק המסתורי. האציל
 באדמת לראשונה המקדח ששקע לפני עוד

 פון־ אוטו היה שלה המרכזי האיש חלץ.
 סעוד. המלך של החדש האישי יועצו הנטיג,

 לענייני מומחה בשעתו היה זה גרמני אציל
 אחרי כיהן הנאצי, במשרד־החוץ המרחב

 הוא באינדונזיה. המערבית גרמניה כציר כן
 משלחת־ד,קניות בין הקשר את עתה שיצר

שסיפ הציציות, החברות אותן ובין הערבית
 שאיפשרו הרובים את לישראל בשעתו, קו,
נחשון. פעולת את

 החוזים נחתמו שבועות כמה לפני כבר
 מרגמות 1955 בשנת עוד לספק שנועדו
 מיליון 5 במחיר ומטילי־ראקיטות כבדות
 וטאנקים. תותחים — 1956 ובשנת דולאר,
שקיב הסעודית, ערב רשמית הופיעה כקונה

 לארצות־ הנשק את לחלק עצמה על לה
הפרו־בריטית. עיראק מלבד האחרות, ערב

 בטוחים היו הם נרעדו. האמריקאים גם
 מטוסי- יבואו הציכי הנשק בעקבות כי

הת כל ללא גם סובייטיות. וצוללות סילון
 זה נשק אספקת עשוייה פוליטית חייבות
 מומחים הבאת בהכרח בעקבותיה להביא

 בשימושם. המצרים את שידריכו סובייטיים,
למצ להציע :אחד מוצא רק ידעה אמריקה

 האמריקאי השיר כללי לפי דומה, נשק רים
 יכול לעשות יכול שאתה מה ש״כל הידוע

״ממך לעשותו להיטיב אני ! 
 לא בישראל איש החגורה. את להדק

 : אחת ישראלית תשובה רק שתתכן פקפק
 לקנות בהתחרות, לעמוד החגורה, את להדק
 מיבצע־קניות שום אולם ונשק. ונשק נשק
 פתרון רק ישנו קבע. של פתרון יספק לא

ה במרחב, הקיים למצב קץ לשים :אחד
התחרות. את מוליד

נפט
הכבוד כל

ב שבוע לפני שנערכה המפוארת המסיבה
 לשיאה. הגיעה בתל־אביב דן מלון של באר

כו בידיהם נטלו הנוכחים הס. הושלך לפתע,
 התרונן יוסף דב של הדק קולו בעוד סיות,

 1 ורבותי ״גבירותי : רגילה בלתי בעליזות
 האיש לחיי היום, גיבור לחיי נשתה הבה

 קט לרגע הפסיק הוא !׳־ הנפט את שמצא
 איג־ בזירת קונפרנס בטון והכריז וחזר
 לפידות חברת של הראשי ״הגיאולוג : רוף
!״ צ׳ום הרמן ד״ר —

ה מחיאות רעם ראשו על שנפל לפני עוד
הצ הפסקה, לאות ידו את צ׳ום הרים כפיים,

 ורחב־כחפיים יפה־תואר גבוה, בחור על ביע
 קבוצת בקרב קמעה ומבוייש שקט שעמד
דע את אליו יתן שאיש מבלי לפידות, עובדי

 באנגלית, צ׳ופ הכריז לו,״ מגיע ״הכבוד תו.
למ באתי אני הנפט. את שמצא האיש ״הוא
ש אחרי — יותר מאוחר שעות 24 רק קום
ה הגיאולוג לחיי :רבותי אותו. מצא הוא

מח הנוכחים !״כהן צפניה — שלנו צעיר
י כף. או

 חדשים ארבעה לפני דן. הלל עם שיחה
 ובנס אילה אשתו עם )26( כהן צפניה ירד

ש לאחר חיפה, בנמל האניה מן ירון הקטן
חק ללמוד יצא לכן קודם שנים וחצי ארבע
 היה בלום־אנג׳לס• קליפורניה במכללת לאות

 מוצא, סלעי בין גדל מאז מילדות, חלומו זה
החק התיכון הספר לבית עבר ירושלים, ליד
 את מכן לאחר וסיים השלשה בגבעת לאי
 תבור. בהר כדורי שם על החקלאי הספר בית

 וה־ כאקורדיון הנגינה הלימודים, על נוסף
 ההובי את זנח לא למוסיקה המתמדת האזנה

מאובנים. איסוף :ילדותו מאן שלו

 ה־ לראשוני בן בארץ, רביעי דור צפניה,
מו ומקימי החדשה •ירושלים של מתישבים

 לפלמ״ח הלך הוא עיר. בחיי רצה לא צא,
 בקרבות השחרור במלחמת שהשתתף ולאחר
בר להתישבות חבריו עם ירד והנגב, הגליל

 עבד העקרבים, למעלה ירד מכן לאחר ביבים•
 ל־ לנסיעה כסף חסך לאילת, הכביש בסלילת

ארצות־הברית.
הח החקלאות, בלימוד התחיל לא הוא אך

למק שלו ההובי את להפוך זאת תחת ליט
הי הסיבה לגיאולוגיה. לפקולטה עבר צוע,

 בונה, סולל איש חתנו, עם שיחות : שירה
 על פיתוח, תכניות על לו שסיפר דן, הלל

 בגיאולו־ הצורך ועל נפט למציאת הסיכויים
צעירים. גים

 כגנן עבד צפניה !״ כאה הארץ ״כל
ב עברית לימד הוליבודיים, כוכבים בחצרות

מכת שיגר שובו לפני ולמד. פרטיים בתים
 כ־ עצמו הציע בארץ, שונים למוסדות בים

מ לאחר מה זמן לתשובה. זכה לא גיאולוג,
 נשלח לפידות, בחברת לעבודה נתקבל כן

 מכן ולאחר מצדה ליד לקידוח דרומה שוב
לחולייקאת.

 לימים לא מחולק צפניה של זמנו היה מאז
 חדש רישום — שעה כל לשעות. אלא ולילות
הור מפיו קיבלו הקודחים הגיאולוגי. ביומן

 בל- בתופעה נתקלים הם שבאם חמורות, אות
בש אותו. להעיר עליהם כלשהי, תי־רגילה

המכונה. ליד תמיד היד, היום עות
יו רכה בשכבה נתקל כי הקודח משהודיע

 להפסיק פקודה צפניה נתן שבוע, לפני תר,
מד בבדיקת ארוכה שעה עסק העבודה, את
הב־ מטר. 1600 מעומך שהועלו הקרקע גמי

כהן גיאורוג
לב שם לא איש

סימ הראו והמיקרוסקופיות הכימיות דיקות
 : באלחוט מברק לשגר מיהר צפניה נפט. ני

 של סימנים על המעידה אבן לשכבת ״הגענו
 רק יסודית.״ בדיקה לבצע ממליץ אני נפט.

לישון. הלך אז
 : צ׳ופ ד״ר של צעקתו לקול התעורר הוא

 הנה באה כבר הארץ כל ? פה ישן אתה ״מה
!״ הנפט את לראות

שלה הממ
בן־גוריון של הימים 70

 למוד־ הצבאי שלישו ארגוב, נחמיה אפילו
מת מה עוד ידע לא ג׳י., בי. של הנסיון

 בן־ דויד ממנו ביקש שעבר בשבוע רחש.
 בלוקים שלושה עוד לו להמציא גוריון

 בהם משתמש שהוא מאותם ירוקי־עטיפה,
 משיחות ופרט .פרט כל בצפיפות לרשום

שיצ עד — לגניזה ולהעבירם הקואליציה
 מאמרי־פולמום כתיבת לצורך להם טרך

 או במוקדם לבוא העתיד הממשלתי במשבר
במאוחר.
 וגדלה, הלכה הירוקים הבלוקים חבילת

 התוצאות שנתפרסמו אחרי יום 70 אולם
 עדיין ידע לא לכנסת הבחירות של הסופיות

 הממשית הפוליטית התוצאה היתר, מה איש
מיל לבזבוז שגרם עכור, מאבק אותו של
רווחה חדרים בחדרי ודולארים. לירות יוני

תצפית
הקרו בחדשים מצפון־אפריקה חדשים לעולים תחכה אל •

 חדש דס להזרים בעיקר נועד הזאת העליה לבעיית מסביב שהוקם הרעש בים.
אחר הברית. בארצות המאוחדת היהודית המגבית פעילי בעורקי

 ׳ומרדו שהפעילים מבלי המקובלת, בשיגרה להתנהל העליה תוסיף בהצלחה,
הציוני. בועדהפועל רבה בהתרגשות דובר אודותן אשר הסכנות על־ידי במיוחד

רשי- לסי יתנהלו לא בדצמבר מפא״י לוועידת הבחירות .
 (בין שרת סיעת בין עתה המתנהל הגלוי המאבק אף על סיעתיות. מות
 עקיבא הכהן, דוד בש, רפי שורר, חיים שפירא, שמשון יעקוב אסף, עמי : השאר

 ארגוב, מאיר חושי, אבא בהיר, אריה השאר: (בין לבון סיעת לבין גוברין)
 גולדה אנשי על־ידי (הנתמכת סיעת־נמיר בין אף האחרון ובזמן ספיר) פנחס

 סיעות להתארגנות אישור המפלגה מזכירות תתן לא אשכול) ולוי מאירסון
 משמש עוזו ־העבודה,אחדות למפלגת שהפכה בי, סיעה של המר הזכרון רשמיות.

למפלגה. סימן־אזהרה

 שיתמנה אחרי שרת משה של הראשונה המדינית פעילותו •
שבועות כמה של נסיעה תהיה הכאה בממשלה לשר-החוץ

 בחוץ־לארץ, לביקורים לזמן מזמן לקפוץ בעבר שנהג שרת, לארצות־הברית.
 תהיה לארצות־הברית נסיעתו ראש־ממשלה. בהיותו זה נוהג על לוותר נאלץ

 הגלומות האפשרויות את לבחון השאר בין נועדה החדשה, בעונה הראשונה
ארצות־הברית. לנשיאות בבחירות שיתפתח המר במאבק

שר- כי לגמרי בטוח כמעט חדש. לבוס היכון מורה, אתה אם •
המפא״יי הסופר יהיה הכושל, דינור בנציון של יורשו הבאה, בממשלת החינוך
סמילנסקי יזהר״) (.ס, יזהר השלישית) לא (אך השניה הכנסת חבר הצעיר,

בברית- רשמי מדעי לביקור המועמדים רשימת הרכבת .
 ומכון־ המכניון האוניברסיטה, אנשי מבין להסתיים. עומדת המועצות

 ד. א. רקח, יואל פרנקל, הלוי אברהם הפרופסורים יהיו למסע, שיצורפו וייצמן,
 פרופסור שפירא, בנימין בישראל), אטומית לאנרגיה הוועדה (יושב־ראש ברגמן

פורמן. ועקיבא קצ׳לסקי אהרון דוסטרובסקי,

ממשלת במרחב. גרמניים ומקלעים רובים להופעת צפה •
 תמורת תוצרתה,מ קל נשק לה לספק ולסוריה למצריים הציעה תהמזרחי גרמניה

הקומוניסטית. הגרמנית במדינה הערביות הממשלות שתי הכרת

הירושה להיסגר. עומד ״המודיע״, אגודת-ישראל שבועון •
הפלגים. שני את שייצג פועלי־אגודת־ישראל, עתון לשערים, תעבור

טובה ראשונה, בחברת-כנסת לזכות עשוי המזרחי הפועל •
 על־ידי חוייב קלמר משה ח״כ שלו. מועצת־הפועלות מזכירת כיוס סנהדראי,

 חברת- עסקי על כספי דו״ח חדשים שלושה תוך להגיש מפלגתית וועדת־חקירה
הדו״ח. את הגיש לא קלמר הכנסת. מן להתפטר או המפלגה של השיכון

הבי בחג מפוארת לתהלוכה להתכונן יוכלו חיפה תושבי •
 בתל־אביב, העדלאידע <ת1תהל על להאפיל שנועדו והקרניבל, המסע כורים.

 חצי עד מרבע יעלו כקדם, זוהרו את לחדש חושי אבא של מנסיונו חלק יהיו
 מועצת־ לחושי. המקורבות וחברות ההסתדרות חברות על־ידי שיסופקו ל״י, מיליון

 נמסרו לחגיגות שההזמנות מאחר מוגמרת, עובדה לפני כרגיל, תועמד, העירייה
ולקבלנים. למבצעים כבר

 התשלום כשאלת נתניה עיריית על ילחץ לא סולל-בונה .
 העירייה למען לעבוד יוסיף ואף ל־י, אלפי מאות בסד עבודות בעד

 פתרון יימצא ל״י, מיליון חצי על העולות העירייה, חובות לשאר גם באשראי.
 מפא״י—צ״כ הקואליציוני ההסכם מן כחלק הושג הדבר ר.האוצ משדד בעזרת

השקעות־הון. של בעיסקות בן־עמי עובד על יקל גס משרדיהאוצר זו. בעיר

לעירם. מעניינת לתוספת לצפות יכולים רמת־גן תושבי •
 לעצמו יקים שם ברכתיהמים, ליד מתאים מגרש כ״ץ מנח לצייר סמרה העירייה
 ויקשטו יהודיות) (עתיקות שלו הגדול באוסף ימלא אותו במינו, מיוחד סטודיו

 ישמש מותו, אחרי העיריה לרשות יעבור זה ביתו כי יקבע כ״ץ בתבליטים.
מוזיאון. מעין

הקולנוע, כרטיסי במחירי 10ב־<#> לעלייה תקציפף את הכן .
 נוספות להעלאות המילולית ובהבטחה האולמות עובדי בשכר ההעלאה בעקבות
הקהל. כמובן, ישלם, אלה כל בעד בעתיד.

 שבועיים בעוד לכדורגל הליגה משחקי יסתיימו כאשר •
 בפעם תזכה פתח-תקווה ״הפועל״ שקבוצת הסיכויים כל ישנם

הקבוצות כל מצב הליגה. באליפות בתולדותיה הראשונה
 הפועל ),38( תל־אביב מכבי נקודות), 39( פתדדתקווה הפועל :כלהלן יהיה

 מכבי ),28( פתח־תקווה מכבי ),30( חיפה מכבי ),31( נתניה מכבי ),33( תל־אביב
 והפועל ירושלים בית״ר ),25( רמת־גן הפועל ),26( תליאביב ובית״ר רחובות

 ).5( בלפוריה הפועל ),16( חדרה הפועל ),19( כפר־סבא הפועל ),24( חיפה
 עלול השבת שייערך במשחק פתח־תקווה הפועל על רחובות מכבי של נצחון

המסורתית. האלופה תל־אביב, למכבי הבכורה את להחזיר

938 הזה העולם


