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כממלכת שהשתררה האנדרלמוסיה את תנצל לא ישראל •
זה. בכיוון עקיפה ו8 ישירה פעולה לשום תצפה אל הירדן.

למען ייערך כעולם וסופרים אנשי-רוח של כללי גיוס .
 העולם מצ״פון אל בקריאה רחב הי יעוררו אלה מפורסמים אנשים ישראל.

ויחמיר. שילך ישראל, של מצבה נוכח המעצמות, ממשלות ואל
כי אם .1956 פוך לפני בגדאד לברית תצטרף לא אמריקה .

 של הצטרפותה את ביקשו ועיראק) (תורכיה הברית שותפות חמש מבין שתיים
 מצביאים ישראל. את וגם מצריים את גם להרגיז חושש דאלם אולם אמריקה,

 קשורה שאמריקה מאחר לברית, בהצטרפות מעשי ערן רואים אינם אמריקאיים
 צבאיים חוזים לה יש ואיראן פאקיסטאן עיראק, (עם השותפות כל עם ממילא כבר

האטלנטית). באמנה חברות ובריטניה תורכיה ואילו נפרדים,
 יתערב ממילא : אחר אמריקאי שיקול

מל מקרה'של בכל מייד האמריקאי הצי
ש בעוד במרחב, הסובייטים עם חמה

 שום להגיש מסוגלת תהיה לא בריטניה
 את להרגיז רוצה אינה אמריקה עזרה

ל צימצמה זה, באזור ברית־המועצות
 באיראן הצבאית משלחתה את זה צורך
איש. למאה

 להצ לצפות יש זאת לעומת
בצו בגדאד. לכרית לוב טרפות

 מפני להתגונן אידריס המלך רוצה זו רה
מצרית. התפשטות של אפשרות

 גולדמן, נחום כין היחפים .
 לבין הציונית, התנועה מנהיג

הפן מלז־חן ויחמירו. ילכו ג׳י. בי.
 של העיקרי לנציג המדינה מוינאי בעיני

 כי מאמין היהודי. בעולם דאלם 1ק,
יש אם יקה אמו בחסות שלום ייתכן

 בשיחה ,מספיקים. וויתורים תוותר ראל
הצ לא כן־גוריון עם שעות שלוש של
 עמדת את לקרר רק אלא לשכנעו, ליח
כלפיו. ג׳י. בי.

העם
עזניה חזית

 שום לעורר מבלי המאורע עבר בישראל
 מפת על לגורלה. מאד נגע הוא אולם הד.

ה העצמאית הערבית המדינה קמה המרחב
סודאן״. : תשיעית

 ה־ לכוח תוספת זאת היתה עין למראית
 הזדמנות המאורע נתן למעשה אך אוייב.

לישראל. בלתי־חוזרת
שכנתה היא סודאן מהדהדת. ג׳סטה

 כמצב היחידה קרן־האור .
הגולה יהודי ביפי :הקודר
בחוגי לרווחה. להיפתח עומדים

 לגבי גדולה אופטימיות שוררת המגבית
 כתוצאה הקרובים, בחודשים ההכנסות

 וחרדתם באמריקה היהודי.ם מהזדעזעות
ישראל. לגורל

ב להחליט צורך לך אין •
נו הציוני. לקונגרס להצביע מי־
 הפעם ייערכו לא הכללית, האדישות כח

הראשונה הפעם זו בישראל בחירות

מצרים נגד סודאנית הפגנה
בלתי־חוזרת... הזדמנות

 שנים כבר נהוג שהיה דבר המפלגות, בין בהסכם הכסאות בישראל גם יחולקו
הארצות. בכל הציוניות בתנועות רבות
 ארכיאולוגיים בעיסוקים רב זמן ימשיך לא ידין ייגאל •

כלבד.
 של לשמו מסביב כקרוב תתפוצץ שנייה פרשת-כראנד .

 כי יתגלה כאשר יזדעזע הציבור קוכנר. אבא וילנה, גיטו לוחמי מנהיג
 ברדתו נאסר ל,מארץ־ישרא חשאית לשליחות המלחמה סוף לפני שיצא קובנר,

רשמית. הלשנה פי על כנראה באיטליה, האניה מן

מינויו קלים. יהיו לא ככנסת רוזנברג שלמה הרב של חייו •
 הודיע שפרינצק שיוסף אחרי טלבו ומשפט חוק לחוקת, הכנסת ועדת ליושב־ראש

 הוחזר הסעד כתת״שר הקודם תפקידו הוא״. או אני ״או אולטימטיבית למפלגתו
ברירה. באין מפלגתו על״ידי לו

של כמויות טיכו. לירידת היכון שחור, לחם חובב אתה אם •
לשוק. הקרובים בשבועות יוכנסו מתורכיה, נתקבלו פסולה חיטה

 ביותר הקרובים בשבועות להשיגה. מהר לדירה, זקוק אתה אם •
בשוק. הדירות מספר ויקטן המפתח דמי יעלו הבנייה, בענף חמור צימצום יחול
ימי לכמה צפה הדרום, ממושכות כאחת גר אתה אם •

 הלשכות, מזכירי בהדרכת מובטלים, מאות יצאו הקרובים בימים מתיחות.
 בשכר העובדים בלתי־מאורגנים פועלים הורידל כדי בפרדסים סריקות -יערכו
יותר. נמוך

הצד לעבודותיהם לחשוש צריכים אינם המדינה עובדי •
 העבודה שעות את להגדיל מבקש רוזוליו דויד מנגנון־המדינה נציב כי אף דיות.

 תכניוה כי סיכוי אין נוספות, לעבודות התמסרותם את למנוע כדי הפקידים של
 להמשיך יוכלו לחוק, בניגוד כאלה בעבודות העוסקים הפקידים, רוב תתממש. זו

הוגן. לקיום זו בצורה ולדאוג

אלה יהיו הישראלי. בנוף להופיע עומד חדש מסוג מבנה •
שרות יגישו ובדרכים, בכפרים בערים, למאות שיוקמו מיוחדים דואר תאי

 בכל לאזרחים. ובולים טלפונים
גופנית. לעבודה מסוגל שאינו

ישיש, או נכה לרוב אחד, עובד יועסק כזה תא

לפיטורים. להתבונן יוכלו תל-אביב בעיריית פקידים 250 .
 מעובדי ׳100 רי מקיף מחקי סמן על הסיקה ולקימוצים ליעול עירונית ועדה

 דרשה וגיל, ובדע של הספק־העבודה למחצית אפילו מגיעים אינם העירית
מהם. 250 לפחות של מידיים פיטורים

 פלירט אחרי אולם הנילוס. בעמק מצריים של
מצל גט לו זרקה הצפוני, החתן עם קצר
מ מאותו מתפרנסים בנייר,זוג שני כי צל.
 למצריים נוספת טיפה כל הנהר. מי : קור

 טיפה כל לסודאן. פחות אחת טיפה פירושה
 למשתה אובדת הדרום צמאון את המרווה
וחו קיצוני הוא האינטרסים ניגוד הצפון.

תר•
ב חדשה. דרך ישראל לפני נפתחה כן על
 חזית בהקמת עסוקים היו שהמצרים שער,
 להקים ישראל יכלה בצפון, צר,״ל נגד שניה

 שסודאן אחרי בדרום. שניה חזית למצריים
ל מוחלט בניגוד עצמאותה, על החליטה

יכ ומצריים, !בריטניה של המשותף רצונם
מהד בג׳טטר, אהדתה את להפגין ישראל לה

שת בעולם הראשונה המדינה להיות הדת,
החדשה. ברפובליקה כיר

 לאפי, לב כלל שמה לא ישראל .ממשלת
זו. שרות

הגבול
הפנימי הכעולוו
 חוץ לענייני השרים וועדת יושב־ראש

ב הידיעה ■;ת שמע שפירא, משה ובטחון,
 בחצות. ישראל, קול של החדשות מהדורת

 בעתון אותה קרא שרת משה שר־החוץ
 שמעו הממשלה חברי שאר כל בחוץ־לארץ.

 ליד הסורים עמדות על צד,״ל פשיטת על
מקו משני ■מאחד )948 (העולם,הזה כנרת ים

אלה. רות
 שרעם למשבר השבוע גרמה זו עובדה

עו ראשי במאמר קרא האדמה. לפני מתחת
 גרשום הקואליציוני חבר־הכנסת הארץ׳ רך

הממ שרי !׳׳צבאית ״דיקטטורה :שוקן
 הפרוג־ אחדות־העבודה, מפ״ם, משורות שלה

 לבם את לשפיך התכוננו והדתיים רסיבים
הממשלה. בישיבת

לא שהמשבר ייתכן הנזקים ערימת

וש מישראל 120 פי הגדולה בסודאן, *
מח ישראל, מאוכלוסית חמש פי גדול עמה
ב השוכנים דוברי־הערבית, המוסלמים ווים

 זהו גזעית מבחינה השליט. היסוד את צפון,
תערובת. של עם

 ההצלחה היתד, לולא זו לעוצמד, מגיע היה
 מוחלט בכשלון מלווה הפעולה של הצבאית

 מה הבין לא איש הפנימית. ההסברה בחזית
 שלה, הצבאית או הפוליטית התועלת היתד,
 הציבור בפני הציבו הפעולה מתנגדי ואילו

ה גרמה לדעתם נזקים. של נכבדה ערימה
: השאר בין פעולה

 נשק־מגן לספק האמריקאים לסירוב •
נכו אצלם היתד, שתחילה אחרי לישראל,

קטנות. כמויות לספק נות
ב מאד המעוניינת צרפת, להרחקת •

נש שצרפת אחרי מישראל, סוריה, ידידות
המדינה. של האחרונה הידידה ארה

וסוריה. מצריים בין היחסים להידוק •
 .־.איתר, הסוריות העמדות לשיכלול •
הפעולה. לקח סמך על החזית, של גזרה

 כי מישהו קיווה אם הכאה...״ ״בפעם
 את תכריח הצפונית בת־בריתו על הלחץ

 ולפתוח פאסיביותו על לוותר אל־נאצר עבד
 אל־נאצר עבד טעה. ישראל, נגד במלחמה

ל בשבילו כשרה אינה השער, כי הסבור
 ולספק לישראל לעזור כלל תלם לא מלחמה,

ל הוא הבטוח מונעת. למלחמה תירוץ לה
 : חסרת־תכלית אך נמרצת בהודעה סורים,
הבאה...״ ״בפעם
 לפעולה יותר משכנעים נמוקים היו אולי

מל שלבו הישראלי, האזרח אולם המפוארת.
אותם. שמע לא חייליו, גבורת על גאווה אה

נשק
מחכים סילוני□ 6000

 מגלים המדינות כל של הריגול שירותי
 עבד גמאל של הנשק בעיסקות רב עניין

 מתוך רק זאת עושים הם אין אל־נאצר.
 לממשלותיה,ם לספק עליהם טבעית. סקרנות
 הנוכחי הצבאי כוחה על חדשות הערכות
וחברותיהן. סוריה מצריים, של והעתיד

 הריגול שירותי ראשי בין חשובה דמות
 שר־החיץ של אחיו דאלם, אלן הוא בעולם

ה שירות־המידיעין־המרבזי, וראש האמריקאי
 והביון הריגול שירותי כל את המתאם מוסד

 את מסר ימים כמה לפני ארצות־הברית. של
 בחר זה לצורך הנשק. אספקת על הערכתו

מפקדי של כינוס : משובח מאזינים בקהל
ארצות־הברית. של העירוניים ך,משטרה
עלו דאלס של מסקנותיו איל. טו, מיג,

 בישראל, רבים בלבבות תדהמה לזרוע לות
ה לחשבונות חדשים אופקים פותחית הן

יש :היתד, העיקרית מסקנתו כי עתיד.
 מסוג !מטוסים 6000כ־ בלבד המועצות לברית

 מקום לכל מיד לשלחם שאפשר ,15נויג־
מצריים. כולל שהוא,

 תע־ עמדה השנייה מלחמת־העולם אחרי
 טכנית, מהפכה לפני העולמית שית־הנשק

 היתר, מדינה לכל חדשות. מהמצאות כתוצאה
 כדי הייצור את שעה לפי להפסיק הברירה

 נשק לייצר להמשיך יותר, חדיש נשק לגבש
 הראשונה, בדרך בחרה אמריקה חדיש. פחות
בק תפרוץ לא מלחמה ששום הנחה מתוך
 השנייה, בדרך בתרה ברית־!־,מועצות רוב.

 שהפכו סוגי־נשק של גדולות כמויות ייצרה
 בצבא שימוש מכלל והוצאו מיושנים בינתיים

שריו של סוגים כמה : ביניהם הסובייטי.
 מפ־ ,15נזיג־ מטוס־הקרב כמו ומטוסים, נים

 הקל מפציץ־ר,סילון ,4טו־ ציץ־לטווח-ארוך
.28איל־

חדי יותר הרבה ומטוסים שטאנקים בשעה
ה במפעלים הנע הסרט מן זורמים שים

 הסובייטית בממשלת נתעוררה סובייטיים,
 של האדירות בכמויות לעשות מה השאלה

 לדעת שנתקבלה ההחלטה, המיושן. הנשק
 כמו שונות למדינות אותן לספק : דאלס

לאמריקאים. צרות לגרום כדי מצריים,
ה ל עו פ ״. ״ ת די ג  להוי שכח לא דאלס נ

 : מוסר־השכל בעלת פרשה הזכיר עוקץ, סיף
 על- 1954ב־ סופק זה מסוג הראשון המטען

באניה גואטמלה, לממשלת צ׳כוסלובקיה ידי

הארץ
 כשק שנראתה הכבודה המטרונית מן
(העו הטמירה לצעירה וער שחור קמח

הזה). לם
 עפולה קרן, ישי

שקוף. קמח כשק שנראתה
 בו נהרג והשומר... כנור נפלט לפתע

במקוממעריב).
 תל־אביב ילין, שולמית

פסנתר. גם יורה — רוצה כשאלוהים
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