
מדיג׳ינת
של□ הגיגטלמו מו ה

שער) (ראה
 ארוך ״הלורד : בזלזול לו, קראו הגרמנים

הריסים״.
 ה־ ״האידיוט הוא כי עליו אמר מוסוליני

באירופה״. ביותר מגונדר
ה הצעירה כ״דמות אותו תיאר צ׳רצ׳יל

ה הנחשול מול העומדת היחידה חזקה
 אחרי אולם והכניעה״. השאננות של עכור
 הוא עולם, של ״ריבונו : נאנח מנאומיו אחד

 הלשון של מימרות־השיגרה בכל השתמש
 לכפתר מתבקשים ״הגברים מלבד האנגלית

מבית־השימוש״. צאתם לפני מכנסיהם את
 להחליט ישראל אזרחי גם נאלצו השבוע

 היתר, לא אידן. אנתוני סר על דעתם מה
ביותר. טובה דעה זאת

ל צי  זו פתאומית להתעניינות .57 כן א
 משפחה של צאצאה ,57ד,־ בן הבריטי באציל

 האצולה לתואר שזכתה עתיקה נורמנית
ממ ראש של הודעה גרמה שנה, 300 לפני
 אמר בפרלמנט. הבריטית מלכותה הוד שלת

: הנעים המחונן בקולו אנתוני, סר
 אחד, מצד הערבים, כי הוא כיום ״המצב
 1947 משנת או״ם החלטת על 1מסתמכים

 הם עדמדים. הם זה על ההחלטות. ושאר
יש עם בדיונים לפתוח מוכניים שהם אומרים

 מצידם־ ,הישראלים ואילו זה. בסיס על ראל
 שבי■ הסכמי על• ׳עומדים עצמם את מצאו הם

 ,1949 משנת יותר, המאוחרים תת־הנשק
שכבשו. השטחים ועל

 רחב. פער יש אלה עמדות שתי בין ובכן,
 לגשר שאי־אפשר רחב כה הוא האס אולם
 הערומה האמת ?... המשא־והמתן בדרך עליו
 שלום... לרכוש רוצות אלה אומות שאם היא
אלה.״ עמדות שתי בין להתפשר חייבות הן

ממ ראש בעוד אילת. אל מציית יי
ל זו הצעה נגד בכנסת רעם ישראל שלת
ל הגיעו בארץ־ישראל, שנייה חלוקה ערוך

 הרקע. את שהבהירו סודיות ידיעות ישראל
 ספונטאנית המצאה זאת היתד, שלא נתברר

 ראשיתו אלא שוחר־השלום, אנתוני סר של
 מחדש לכבוש היטב מחושב בריטי מסע של
 אנ־ סר אמר במרחב• עמדותיו׳,השפעה את

הער השפה בלימוד בשעתו שהצטיין תוני,
 לנו ״יש :אוכספורד במיכללת והפרסית בית

התי המזרח עם ידידות של ארוכה מסורת
כון...״
 שר־החוץ רמז שבועות שלושה לפני כבר

ש שמצא׳ הראשון היהודי לעתונאי העיראקי
 (העולם באו״ם הזה העולם נציג במקרה היה
 ישראל עם להתפשר רוצה )עיראק943 הזה
 או״ם. להחלטות גמיש פירוש של בסים על

 כי אחרים בריטיים מודיעים מסרו השבוע
 מעמיד לשלום, שואף אל־נאצר עבד גמאל

: תנאים שלושה
מ אילת והעיר הדרומי הנגב הוצאת •
 לפתח לכם ניתן לא (״ממילא ישראל שטח

 ישיר יבשתי קשר ליצור כדי !) אילת את
ובאסיה. באפריקה הערביות הארצות בין

לישראל. פלשטין מפליטי חלק החזרת •
ירושלים. בינאום •

 מוכן היד, השלישית הדרישה על כי נרמז
האחרות. שתי ימולאו אם לוותר,

 החלטות בין קשר כל היה לא למעשה
מס או״ם החלטות הנגב. ביתור ובין או״ם

 רמלה, את קמה) (שלא הערבית למדינה רו
 את דווקא אולם המערבי. והגליל יפו לוד,
 המדינה לשטח מסרו ואילת הדרומי הנגב

 החלטה על ההסתמכות עצם אולם היהודית.
ה היוזמה מטרת שקוף. טכסיס רק היה זו

 ירדן, עם מצריים את לחבר היתה בריטית
 בינלאומית החלטה כל עם קשר כל בלי

שהיא.
 היתה לא אידן הצעת סמל. הציל הסרן
 האמין לו בישראל כזה עמוק זעזוע מעוררת

 לשלום. להוביל עשויות הן שאמנם •מישהו
 אנתוני קיימת. היתד, לא כזאת אמונה אולם
 שזכה הראשונה• במלחמת־העולם סרן אידן,

 סמל (הצלת מעשר,־גבורה בעד גבוה לעיטור
 ששכל הגרמניים), הכדורים מטר תחת פצוע
ב בנו ואת הראשונה במלחמה אחים שני

 אולם שלום. אוהב בוודאי השנייה, מלחמה
ל מובילה הצעתו כי אידן האמין אמנם אם

שאפשר מכפי יותר נאיבי שהיה הרי שלום,

 שנה, 20 כעבור בברלין ביקורו בעת •
 של תפריט גבי על הקרבות מפת את שרטט

 הבריטי הנוערן את להסביר כדי מסעדה,
 קרב באותו שהשתתף גרמני לטוראי־ראשון

היטלר. אדולף אחד השני, הצד נין

הקרוב. השנה לחצי נוקשות תפניות שום לך תפין אל .
 שתשפיע תכזא בצורה לרעת להשתנות עומד המדינה של והבטחוני המדיני המצב

 פתאומיים. לשינויים ומעשי נפשי באופן היכון הפרטיים. חייך מהלך על במישרין
 את החש סידור, הטבונים חשובים משפחתיים או~ רסייםפ ענינים לך יש אס

הטיפול.
מקרן- ישראל עשירי השתממוו! חדש. למלווהיחוכה מוכן היה •
 הקרובים, בימים עליו תכריז והממשלה לבלתי־נמנע, המלווה את הפכה המגן

הציבור. ,ידי הנמצאי• לניירותיהערך החדשות תעודותיחסכון תוסיף

 דבריו עקב במכשלה תחול ראשונה קטנה התנגשות ,
לסופר השבוע שנחו מיוחד בראיון ג׳י. בי. של החריפים

 ג׳י. בי. של תשובתו בטיחזוו כלולים היו אלת דברים ״אוכפרכר״. העתון
רי על הממשלה ראש הגיב בה אזניות ברוך לחבר״הכנסת  אולם ,דן א אנתת ן.

 מיוחדת. בישיבה תיויוסה על שדנה הממשלה לש המוקדמת בצנזורה נפסלו הם
אף על ולמיע פרסום לדבריו לתת כדי הבריטי לעתונאי חראיוו *ח ,תן ,ך

חבריו■ התנגדות

יחו מרחיקי-לפת שינויים •
 בנציגויות הקרובה כשנה לו

תזרבן המערב. בכירות ישראל
 על״ידי שיוחלף אבן, אבא יהיה הראשון

 הכהן. דויד בורמה, כובש מפא״י ח״כ
 של ליס שוב זכה השבוע שדווקא אבן,

ב עורר האמריקאית, בעתונות שבחים
ה בחוגי רבה מורת־רוח האחרון זמן

 ל- מדי קרוב הואש הסבורים ממשלה,
 שאישיות כך כדי עד האמריקאים, דעת

 שגריר ש״הוא אמרה אחת ממשלתית
להיפך״. מאשר יותר בישראל אמריקה

 מקומו את אילת אליהו יפנה בלונדון
 יצחק האמביציוזי, אחדות־העבודח בלח״

בן־אהרון.

העם
העורב׳□

 מעל השבוע עלה מלחמה של סמיך ריח
 העורבים, את הוא משך תמיד כמו למרחב.

 והולכות, גדלות בלהקות זה לאזור שבאו
 עתו־ אלה היו הריח• להחרפת מודד שימשו

 שהסבירו וקרי־לב, קרי־מבט נאי־מלחמה,
ב מצדדים הם אין בו לשמוע שרצה מי לכל
בקרוב. יתחיל שהענין מקווים ושהם צד, שום

 את לקבוע עלול יפרוץ, אם השני, הסיבוב
 לגבי אולם למתת. או לחיים ישראל גורל

 אחת מלחמה עוד אלא יהיה לא העורבים
 מצולמות כתבות למאמרים, חומר קטנה,

ומבחני־נשק.

 כשירות- ג׳ובים של שורה .
לנא מחכה המדינה של החוץ

לפי הקואליציה. מפלגות מני
 עצמו, ג׳י. בי. על־ידי שעובדה תוכנית
ה בבירות הישראלוות בנציגויות יתמנו
 יהיה שתפקידם תרבותיים, נספחים עולם

העב והשפה התנ״ך ידיעת את להנחיל
 יחולקו, המקומות הפזורה. ליהודי רית

המפלגתי. המפתח לפי כמובן,

 כי תחשושן <או תקווה אל .
רפ יצחק הפועל-המזרחי, ח״כ
החינוך. כתת־שר יתמנה אל,

 להשתנות, עלולה בניוון סיעתו החלטת
 ארן, זלמן שר־החינוך, של שדעתו מאחר
 להסכם בהתאם המועמד. מן נוחה אינה

 זכות־ויטו לשריהחינוך יש הקואליציוני,
הדתיים. של המועמד בחירת על

ה של העלייה למחלקת •
בשע העשירה היהודית, סוכנות
נו שערוריה תתווסף רוריות,

 הדים בעל ריב זה יהיה הפעם ספת.
 המחלקה, ראש בין שיתנהל קולניים,

 דוד למפלגה חברו ובין שרגאי, ז. ש.
מא נוימן במרסיי. המחלקה מנחל נוימן,

 ממשרתו רגליו בדחיקת שרנאי את שים
מפא״י. חבר שרגאי, של גיסו לטובת

איש אכריאל, אהוד של הבאים צעדיו אחדי-עקוב 0
 בעל מרכזי, תפקיד בקרוב לידיו לקבל עומד אבריאל בן־גוריון. דויד של

הנוכחית. השלטון־בשעת־חירום במערכת רבה

״מה
סר

נעשה

אמת!
השפעה

אין כי אף סגנים. לעצמו למצוא חושי לאבא יהיה קל לא .
 בבית־העירייה, נעשה מה מושג אין אף שלבעליה זו, למשרה מעשי ערך שוס

 הסגנים, מספר על העירונית בקואליציה חושי של שותפיו עתה מתקוטטים
הבחירה. את המונע דבר

של בואו עם הכלליים הציונים לזרוע תוזרק .זריקת-עידוד
 לנצל כדי הבא. בפסח לארץ היהודי־האמריקאי, המנהיג סילבר, הילל אבא

 דבר מועד, לאותו ועידתה את המפלגה קבעה שאפשר, כמה עד הביקור את
 רוקח, ברנשטיין, — ארבעת־הגדולים נגד במפלגה שפרץ המרד את אולי שירגיע

וסרלין. ספיר

 הבא הקיץ בחדשי בי להתנחם יבולים ירושלים תושבי •
את שקיבלה מקורות, חברת במים. רציני ממחסור יסכלו לא שוב

 לקוד מקביל שני, קע־סים הבא הקיץ עד תפעיל לעיר, מים להספקת הזכיון
בבירה. צרת־המים את שיפתור הנוכחי,

חול, בימי עתון־הכוקר עבור פרוטה 120 לשלם היכץ •
 הממשלה .150 במקום פרוטה 180 שבתות ובערבי כה, עד פרוטה 100 במקום

 בתוקף הנתבעת זו, העלאה ותאשר ומייםהי העתונים הנהלות לדרישת יכנעת
ההוצאות. עליית לאור

כאופירה• אנתוני
העולם...״ יהודי ידרשו אם

נתגלה, הזמן אות בישראל. גרניקה
 כהערת־שוליים שהופיעו מלים בכמה השבוע,

ם, האמריקאי בשבועון י י ה לחוגי הקרוב ט
התו אחת :העתון קבע בוושינגטון. שלטון
 מטוסי־סילון אספקת של המעניינות צאות

 רציני קרבי מבחן תהיה לישראל אמריקאיים
 ישתמש אם החדשים. הדגמים של ראשון
 שהצבא בעוד ' אמריקאיים, במטוסים צה״ל

 אפשר סובייטיים, במיגים ישתמש המצרי
 יעילות לגבי חשובות מסקנות להסיק יהיה

כלי־הנשק.

שדה־ המעונה ספרד שימשה 1936 בשנת
 שנועדו החדשים, כלי־הנשק לבדיקת מבחן
השניה. במלחמת־העולם מכריע תפקיד לשחק

 בתמונת־הזוועה הונצחו זה מבחן תוצאות
.,״גרניקה״ פיקאסו, פאבלו של

שישכ הנימוקים שאחד מאד ייתכן השנה,
ל התקווה יהיה האמריקאי המטה את נעו

בישראל. דומה מבחן ערוך

 שהושמדה הספרדית, העיירה שם על *
ה בשירות נאציים מטוסים בהתקפת כליל
פראנקו. גנרל

 פורטוגל, של שר־החוץ רעיית בלווית • •
ה הכלה האופרה בהצגת קונהה, פאולו מדם

 מדי את לובש אנתוני סר לסמטנה. מכורה
הבירית. מיסדר ואת הבריטי החצר

945 הזה העולם4


