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במדינהתצפית
 את תחדש ישראל אם למלחמה לצאת סוריה איומי .

העבודה ממשלת־ישראל. את ירתיעו לא הירדן כערוץ העבודה
ס משקיפי ראש של בלחצו שנתיים לפני שהופסקה ר  בני?ןה, חאן גנרל לשעבר, א

מן תוך תחודש מנו היא אף שדרשה ארצות־הברית, קצר. ז  העבודה;, את להפסיק בז
 אריק אייזנהואר, הנשיא שנציג לאחר הפעם. לחידושה במיוחד תתנגד א7

ח כלל־מרחבית תוכנית לקבל הערבים את לשכנע הצליח לא ג׳ונסטון, תו  לפי
ת וחלוקת העבודה• את לסיים החלטתה את ישראל הבהירה המים, מקורו

לישראל. אהדתו חוסר את שוב יפגין דאלס פוטר ג־ון .
 האמריקאי שר־החוץ יתעכב בהודו, רשמי לביקור יצא כאשר חודשיים, בעוד

 דאג או״ם מזכיר של ליחסו בתוספת ישראל. בירת על יפסח ובבגדאד, בקהיר
תו תדגיש האמרשילד, הגו  המערב מדינות של הגוברת הנטיה את דאלס של התנ

ת להתעלם ישראל. למדינת ירושלים משייכו

הסיכסוך בריטניה. עם הדיפלומטיים יחסיה את תנתק יוון .
 האנגלים החלו כאשר לאחרונה הוחרף קפריסין עתיד על הארצות שתי בין

לאי. המכוונים אתונה רדיו לשידורי להפריע

 שהתנהל גבוה, בדרג משא־ומתן העתיקה. לעיר יעברו לא נטורי״קרתא •
 נכשל. בוואשינגטון, הירדן שגריר לבין בניו־יורק הדתית הקבוצה נציג בין

בן על נסב הוויכוח שו ת ל־ססו קרוב של יי שפחו  בירושלים נטורי־קרתא של מ
מוש הירדנים, העתיקה.  כ״פליטי אנמורי־קרת אנשי את חסותם תחת לקבל הסכי

ת״/ המדינה שכנו כי להתחייב סירבו הציוני  העתיקה. בירושלים דווקא אותם י
ת אחת גלות להחליף סירבו נטורייקרתא שניה. בגלו

יהדות בקרב רציני לםיכסוך־ לגרום עלולה ישראל .
ת ישראל, ממשלת בשם הסכמתה, את מסרה מאירסון גולדה אמריקה.  לתוכני

ר, הירי האישי ידידה של חדשה לן מונטו  הקמת : התוכנית עיקר השנור. מ
רגון הקמת ישראל. עזדינת אוהדי לא־ציוניס שיכלול ישראל, ידידי אירגון  זה אי
תהמ רסן את להשמיט עלולה היגו ה״ בעלת יקה,באמר הציונית ההסתדרות מירי נ

_______________ החזקה. הצ״כית נטיה

 של הממושך הדבש ירח .
מתקרב הגוש־הערכי עם ספרד

 חי־ את כח עד ביסס פרנקו לקיצו.
ת על הערבים אחר זורו  חסודה הסתייגו

קו הצי־פתיס של הדיכוי ממעשי ה במרו
 על־ נוח לא במצב הועמד עתה צרפתית.

ת שינוי ידי  לעומת ; הצרפתית המדיניו
ם תירי ם הוי פתיי המרו ללאומנים הצי

 משטר על להקפיד פרנקו ממשיך קאים,
קו קולוניאלי.  עבד גמאל הספרדית. במרו
תו שנענה אל־נאצר, מנ ל פרנקו של להז

 ערבית־םפרדית־צרפתית בוועידה השתתף
עון מרוקו, בעניני תי  עד נמנע בספרד, ש

ד כל לביקורו, תאריך מלנקוב כה  עו
קו התחייב לא נ ם מראש פו מי לויתורי

נימליים.

 תל־אביב תושב הנך אם •
 מדי מרוחקים לחופים הנודד

 שתוכל הסיכויים כל יש קיץ
 תל- עיריית השנה. כסף לחסוך

 נק רחיצה לאפשר המאמצים כל את תעשה אביב
 עם צפונה. העירוני הביוב צינור בהטיית החלו

מזוהמתו.

 לאנשים מחכה ונסיעות החלפות העברות, של שורה •
:הבאים

 עומד לשעבר, ירושלים עיריית ראש אוסטר, דניאל •
דרום־אמריקה. ממדינות כאחת ציר להתמנות

 יקבל לשעבר, ירושלים עיריית ראש הוא אף קריב, יצחק .
הסעד. כמשרד חשוכה משרה

נורבגיה. כשלגי ארגנטינה חום את יחליף שאלתיאל דוד •
תי את עתה שסיים השיחרור במלחמת ירושלים מפקד שאלתיאל,  כציר כהונ

רס, ישראל ם־איי באוסלו. ישראל ציר יתמנה בסאנו

בשליחות בצפון, מפא״י מזכיר להב, נתן יצא מחיפה •
ת תפקידו, את. קיבל מאז לחוץ־לארץ.  היה לא מפא״׳, מרכז לתמיכת הודו

 לברר החליט למשל, לכנסת, הבחירות אחרי חושי. אבא על במיוחד אהוד להב
שי אבא קיבל מדוע א׳י מאשר לעירייה בבחירות קולות יותר בחיפה חו  מפ

ת וו חי ב שי לתביעת המרכז נכנע עתה לכנסת. ב לוזב. לסילוק חו

 יצחק לוי הוא בקרוב, להתנועע העומד אחר, מפא״יניק •
ה״עידה המנוח. ״הדור״ מערבת ומזכיר מפלגתו דובר הירושלמי,

ב לתפקיד בו תבחר פברואר, בסוף שתתכנס מפא״י, של הבאה שו ת ח  במוסדו
ו ! ! | המפלגה.

 למרות יתפטר, והצפון חיפה במחוז הראשי השומה פקיד .
 מזכיר על־ידי הוכחשו נגדו המתנדבים״ ״שורת שהאשמות

שרף. זאב המדינה
 כשנים הקצבים על־ידי שנעשו והזיופים ההברחות גילויי •

כשר חלוקת של חדיט רישום לעריכת יביאו האחרונות,
 רחב פתח השאיר שנים, ארבע לפני שנערך האחרון, הרישום לאזרחים.

ת על להערים הצרכן. לרעת הפיקוח, שלטונו

םקארל עברית. מדבר ישו את לשמוע תתפלא אל • ו -זעם) (י
 ישתף הנוצרי, של חייו תולדות את בישראל יסריט הנודע, הדני הבמאי דראייר,

שו תפקיד כולל בלתי־מקצועייס שחקנים בו תן בעברית, יוסרט הסרט עצמו. י  יינ
ת תרגום לו שפו יוצג. בהן בארצות אחרות, ב
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 על לשרור השבוע הוסיפה מוזרה דממה
 וגשמי השורקות הרוחות אף על ישראל פני

הסערה.
קומו נשק של הראשון המשלוח הגיע עם
 אדם כל גדול. ויכוח נפתח למצריים ניסטי
 יש וכי להיחתך עומד המדינה גורל כי הבין
 למלחמה — וקיצונית בחרה בהחלטה צורך

לשלום. או
ה חומרת את שישנה דבר קרה לא מאז
 ליום, מיום להחמיר הוסיף הוא להיפך מצב.
 ולעיראק׳ למצריים לזרום הוסיף שהנשק שעה

 רצונם את בגלוי הבליטו העולם ומעצמות
ישראל. את לנטוש

ש החלטה שום החליטה לא ישראל אולם
 המתח. ירד ההתרגשות, שככה אט אט היא.
ב הזוחלים בצמא הגוועים תועי־מדבר כמו

 רחוקה פאטה־מורגאנה לעבר כוחם שארית
ה הבטחות אחרי ישראל נציגי רצו ובוגדנית,

 להתממש יכולות שאינן האמריקאיות, נשק
שהוס היחידה הפעולה זאת היתה ברצינות.

עליה. כם
צי השבוע אמר לשון. על נופל לשון

 החליט בן־גוריון מתינות. הציע ״שרת : ניקן
ל מחכים בינתיים המתנה. של מדיניות על

 דבר של ובסופו אמריקה). יהודי (של מתנות
 בן־גוריון כמו הישראלית המדיניות כל חולה
המתנת. במחלת עצמו

גרמניה) זו״(נורדפרם, פעם שוב ״מה, :המלחמה אל
ת, ת, המתנה, מתינו מתנת מתנו

 פועלים ועשרות העיר בים יה
הינו יטוהר העבודה השלמת

 אותו על עגומה מסקנה להסיק היה אפשר
ב הכוח חסר הישראלית לצמרת :משקל

 כשהכל הגורלית, ההכרעה בשעת מותניים.
 על לשון נופל המשקל, כפות על מונח היה

המאזניים. לשון

ת מדיניו
ב גי א הנ ב

 יכול עיניו את קט לרגע השבוע שעצם מי
אחורנית. אחד דור חזר כי לחשוב היה

 מר ויכוח נטוש היה שנה עשרים לפני
 הנציב ווקום, ארתור סר הציונית. בהנהגה
 כש־ בטאו על יושב נשאר טוב־הלב, הבריטי

סון באולם התקווה את התזמורת ניגנה  אדי
 על־ בכך ראו הקיצוניים הציונים הירושלמי.

 שני, מקרה כבר שזה הזכירו מכוון, בון
 סברו המתונים הציונים נמרצת, הגבה דרשו
מהגבה. להימ;ע יעצו משגה, זה שהיה

 הקטן ווקום לעומת כדרכץ. חותמת
 בישראל השבוע שביקר האורח והכפוף׳נראה

 האמרשילד, דאג של ביקורו וחסון. גבוה
 עצמאות את סימל האו״ם, של הכללי המזכיר
 הזכיר שעורר החריף הויכוח אולם המדינה.

המנדט, ימי את
 הרגיזו, בישראל הראשונות שעותיו כבר
 הדלת לפני לו להמתין החוץ לשר שנתן מאחר

 כאין זה היה אולם בלוד. בשדה־התעופה
להח לשלטונות לתת סירובו לעומת וכאפס

ממש כי המדינה, בחותמת דרכונו את תים
 למבקרים לתת בהחלט מסרבות ערב לית

 חותמת נושא דרכונם אם למדינותיהן להיכנס
ישראלית.

קומ במלוא ישראל מדינת הזדקפה הפעם
 הוא החוץ. משרד מנהל איתן, וולטר של תו

 ישראל מה. ויהי הדרכון, את להחתים ציווה
הדרכון. כל לאורך ניצחה

 וויכוח כדי תוך סרטן. לחולה יכלת
של שלביקורו נשכח כמעט זה, וחריף ער

 חשובים יותר הרבה צדדים היו האמרשילד
 שעה רבעי שלושת של שיחה אחרי וחמורים.

 סתמית הודעה פורסמה בן־גוריון דויד עם
 -י בעיות״ ״מכלול על שדובר שהטעימה

 בן־גוריון, דויד אצל לכלול, העלול מושג
 באופים וכלה אפלטון בכתבי החל נושא, כל
בהיסטוריה. הסקנדינביים העמים של

 אחת נקודה רק כי נסתבר הביקור בסוף
ב להסדר הצעה הביא האמרשילד : יושבה

 בגבולות חשובה הפחות הנקודה ניצנה, שטח
 לחולה־ רופא הציע כאילו זה היה ישראל.

בהונו. ביבלת לטפל סרטן

ה רי טו ס הי
הנצח■ היהודי

 שי־ תוך עמה את שהצילה המלכה, אסתר
 השיכור, אחשודרוש המלך עם חת־אהבים

 קם ודור דור בכל בישראל. מסורת יסדה
ל קרוב במקרה שהיה אחד, יהודי לפחות

 כדי האישיים קשריו את ניצל הזר, פריץ
 סוכת את כליל למוטט שאיימה גזרה לבטל
הנופלת. דויד

 נוסף קטע טרומן הארי כשפירסם השבוע,
האחרו בשנים גם כי נתגלה מזכרונותיו,

 זו, נצחית יהודית תופעה חסרה לא נות
יש הקמת על בקרב נכבד חלק לה היה וכי

יעקובסון. אדי : הפעם שמה, ראל.
 מלחמת־העולם בימי לגלנטריה. חנות
ממדי קטן יהודי אדי, אותו נזדמן הראשונה

 חיל־התותחנים של אחת ביחידה מיסורי, נת
 בשם ממושקף סגן־משנה עם האמריקאי

 חשובה פעולה ביצעו השניים טרומן. הארי
 קצין מכל דולארים שני אספו הם :מאד

לקצי שסיפק פרטי, שק״ם הקימו ביחידה,
 המיבצע סיום עם להם. הדרוש כל את נים

שהשקי הדולארים הקצינים לכל הוחזרו
 הועלו והשניים ורוזחים, רבית בתוספת עו,

סגן. לדרגת
 המלחמה, אחרי מהם. נשכח לא זה לקח

 אזרחי, עיסוק טרומן הארי סרן .כשביקש
 חנות להנהלת שותפות אדי חברו עם הקים

 גרמה הרגל, את פשטה החנות לגלנטריה.
 ברירה, בלית יתמסר, האחד שהשותף לכך

ל הפך שנה עשרים כעבור לפוליטיקה״
ארצות־הברית. נשיא

 מ־ הקטן היהודי אדי. את שכח לא הוא
ש ככל בבית־הלבן לבקר יכול היה מיסורי

לבו. על עלה
ב הקרבות כשפרצו היהודי. מרדכי

 על אדיר לחץ אמריקה ציוני הפעילו ארץ,
 הנגדי הלחץ מול שעמד טרומן׳ הלבן. הבית

ל בתוקף שהתנגדו ומצביאיו מדינאיו של
 סירב עצמו, על מצור הטיל עברית, מדינה

שהוא. יהודי מנהיג כל עם להיפגש
ה את לפרוץ מסוגל היה אחד איש רק
פ הגלנטריה ולחנות לשק״ם שותפו מצור.

 וייצ־ חיים את לקבל יממנו דרש אליו, רץ
 המלכה, לאסתר אחשוזרוש כמו לראיון. מן

ה מרדכי כמו ידידו. לבקשת טרו,מן נעתר
 הבל־יכול, המלך אל וייצמן הגיע יהודי,

שון. מיבצע לפני שבועיים נח
 הכיר חודשיים, כעבור המדינה כשקמה

 פקידיו כל לרצון בניגוד אישית, טרומן ה3
לילה. באותו עוד וקציניו,

ך מנגנזן ש חו ה
שיריו ד מכ ב ש גנ

 השגריר של אשתו נכנסה שבועיים לפני
 הרמת־ ביתה של לחדר־המיטות האמריקאי

גנב. זה היה ר,. ר ז בדמות נתקלה גני,
הז היא עשתונותיה. את אבדה לא האשד,

הש רק הוא ברח. הגנב אולם עזרה, עיקה
ב אלה, היו במקום. מכשירים כמה איר

האזנה. מכשירי מקרה׳
ב גם בלתי־נעים מקרה קרה כן לפני

ה למשרד פנתה היא הבריטית. שגרירות
 סמוך. מבית חוטים כמה להסיר ביקשה חוץ׳

 הודיעו להם, מפריעים היו לא אלה חוטים
 שבמקרה; אלא בתמימות, השגרירות עובדי

השגרירות. לבית מובילים הם

ת הפגנו
ם! יחי לו ש ה

 רב זמן לרוב באים מלחמה על הדיבורים
 מלמדת כך ממש. המלחמה שמתחילה לפני

ה מוגרבי, קולנוע מדרגות על ההיסטוריה.
הדי־ להישמע הספיקו בטרם עוד שבוע׳
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