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להשתבש עלולית תוכניותיו כל ארוך. לזמן תוכניות תתכנן אל *
 שיחולו חדות, ובטחוניות מדיניות מהתפתחויות כתוצאת הקרובים, בשבועות

 לישראל, נשק לספק אמריקה של הכמעטיוודאי סירובה בישראל. וגם במרחב
רבת־תנודות, תקופה מסמנות בכנרת הסורית וההתנקשות מירדן גלאב של גירושו
הפרטיים. ענינין על גם השפעה לה שתהא

 שום :לנוח יכולים רוסית ללמוד שהחלו חכרי־כנסת .
לא כקרוב. למוסקבה תצא לא ישראלית פרלמנטרית משלחת

 כל שלפני וודאי אך ישראלית, משלחת תזמין בריתיהמועצות אם כלל ברור
 אנטי׳ לתעמולה פה פתחון לתת שלא כדי ערביות, משלחות .יוזמנו כזאת משלחת

הערבי. בעולם סובייטית

 הדוקים קשרים ליצירת ככנסת גלילי ישראל •טל קריאתו .
צעד בשום מעוניינת אינה הודו כמדבר. קורא קול תישאר הודו עם

מצריים. עם המצויינים יחסיה את שיקלקל

פאקיס־ פאקיסטאן.—ישראל ביחסי שינוי יתכן זאת, לעומת •
 של האפשרות על בגלוי שתדבר הראשונה המוסלמית המדינה להיות עלולה טאן

 כי נרמז ישראל לממשלת לאחרונה שהגיעו בידיעות במרחב. ישראל השתלבות
וארצות־ערב. ישראל בין מתווכת לשמש קיסטאןפא תסכים בשעת־כושר

דיפלומטיים יחסים תקשור חבש :השחורה ליבשת גשר •
 ישראלית ואישיות חבשיים אישים בין ראשון בלתי־רשמי מגע ישראל. 2ע

 התחרות תחדדותה עם חדשה משמעות לקבל העשויה זו, אפשרות לאחרונה ביררה
תנילוס. מימי ניצול על ומצריים חבש בין

 של באפשרות דנה המפלגה בעוד : הצ״כ למפלגת מצפה זעזוע •
 לצ״כ שהצטרפו רביזיוניסטיים, מנהיגים כמה החליטו החרות, תנועת עם איחוד

החדשה. מפלגתם את שלנטו האחרונות, הבחירות ערב

ה ב כז ה א י כ שנ ״ צ  בישראל, החודש לבקר העומד סילבר, הילל אבא :ל
 יופיע מפלגתי, אופי לביקורו לשוות הצ״כ, של המוניים במיפגנים להשתתף סירב

שמו. על כפר־הנוער למען בעצרות רל!,

שר־ הממשלה. במשרדי להבא גם ייעשו מפלגתיים מינויים •
 הפועלי קבוצת חבר שילה, אפרים מפלגתו איש את למנות עומד בורג יוסף הדואר

 במחלקה שילה עובד עתה הדואר. במשרד מרכזי לתפקיד טירת־צבי, המזרחי
החווץ. במשרד מיוחדים לתפקידים

מפא״י בין המשבר גם יתחדש פקידים מינוי של רקע על .
 את תגשים המפלגה כי תובעת זו תנועה ל שלה ותנועת״המושכים

 לאישי זאת תמורת שנמסר החקלאות, במשרד משלה אנשים למינוי הבטחותיה
לוז. קדיש הקבוצה

צריכים אינם כסאות כמה על היושכים מפא״י חברי •
 תפקידים בכמה לכהן חברי־מפלגה בעד למנוע המילולית ההחלטה לדאוג.
 להתפטרות פרט הנייר, גבי על ארתיש הצעיר, הדור כנס בלחץ ■שנתקבלה פעילים,

ממילא. תפקידיהם את לנטוש שהתכוננו עסקנים כמה

הנאמנים״ ״שורת של מחודשת להופעה תצפה על .
 כי שנתברר אחרי ירדו, זו מפא״יית מחתרת מניות בקרוב. המפא״יית

ל״י. אלף 38 של במעילה בינתיים שנאשם רון, שלום היה העיקריים ממודיעיה אחד

פרשת של משפטי בירור למנוע הנואשים הנסיונות יימשכו .
נשיא רעיית שורת־המתנדבים אל זה בענין שפנו אחרי בן־גוריון. עמוס
הצעתי עתה מתגבשת דורי, יעקוב ורב־אלוף ורב־אלוף ינאית, רחל המדינה

בית־המשפט משופטי לאחד הענין את למסור המשפט, את לדחות : נוספת פשרה
עליון ר ה ר בו חיד. כ ץ י ק עו ר : ה ר ה בו טפל כז ם רק, י י נ עני ם ב ליי ם. פלי קי ה ב מו

הטוב והנוהל הציבורי המוסר על עבירות בגדר ■שהם ההאשמות בכל יטפל לא
— ההאשמות. עיקר שהן במשטרה,

עליו! בדר; בהתיעצות תגבר: הזה״ ״העולם נגד המערכה •
 לגון האפשריים, החוקיים האמצעים בכל העתון את שעה לפי להטריד הוחלט
 בית־ בזיון על העתון עורכי נגד המשפטי היועץ של משפטו טים.משפ הגשת

 . מעולים חוקרים עמוסים זמן באותו בתוכנית. ראשונה חוליה רק הוא המשפט
 השחרת את שיאפשר שהוא כל חומר למצות תקוה מתוך מדוקדקות, בחקירות

[■: • בן־גוריון. עמום נגד מחקירתו לחדול להכריחו כדי הציבור, בעיני העתון
. . ,8 ז־■ , ז. ; - ן י

; בקרוס לקראם ותובל יתכן יוון, מעוניין"כחכמי אתה אם .
ה ר דו ה מ ת. כ ר ד הו  | רבעין שלושת השקעת על הממונה האמריקאי הפקיד מ

 דוידו״ן של לעצתו שאל האמריקאיים, הספרים מקרנות בארץ שהצטברו ל״י, מליון
 בייתר§| החשובה המשימה עתה הוא יוון חכמי שתרגום לו הודיע ג׳י. בי. בןגוריון.

אלה. לכספים

של$)] הצבאי השרות לדחיית כקשר ההקלות תבוטימה •
ת דו מי ל ם ת רי נ מי ס ה ת. ' ו נ נ ג  הגדולות, בערים הגננות עודף : הסיבה ל

הרחוקים. העולים בישובי בהן המחסור

מספר ריבוי נוכח המשפטנים: לגבי תחול אחרת החמרה •
 רשיונות מתן על הגבלות להטיל הממשלה עומדת האחרונות, בשנים עורכי־הדין
חדשים. לעורכי־דין

 משרד לבין המאפיות בעלי בין חריף סכסוך כלחם. למוחסור היכון •
ממושך. לזמן המאפיות להשבתת לגרום עלול לפרוץ, עומד והתעשיה המסחר

במדינה
העם

ך תו ר ב צ ב מי ה
נמ ישראל מדינת ששמו המבודד במיבצר

כרגיל. החיים שכו
 נפלו הכדורים, שרקו הצפונית החומה ליד

הת המזרחית החומה לאורך גברים. ארבעה
 להלן). (ראה רעות שבישרה מהפכה חוללה
שחו עננים התקבצו באמריקה, במערב, רחוק

יותר. עוד רים
 את זיעזעו לא האלה הידיעות כל אולם
ב להאשימם היה אפשר במיבצר. האנשים
 בלא־איכפתיות. למחר׳ דאגה בחוסר שאננות,

 תחושת־ התחבאה אלה לכל מתחת אולם
אופ בעתידו. המאמין עם, של העמוקה הכוח

לאופטימיות. מקור היתד, עצמה זו טימיות
הר המדינה אזרחי התענינו זה בגלל אולי

 ה־ בתוך השחיתות לטיהור במאבק יותר בה
 נצוד מיבצר של מגיניו כי הוא טבעי מהנר״

 גניבת אי־צדק, לגבי יותר הרבה רגישים
 ספינת־ של נוסעיה מאשר והשתמטות מזון

שעשועים.
לק עצבנות ללא דרוך הממוצע הישראלי

מ רק מתעצבן הוא החיצוני. המאבק ראת
בעורפו• הרקבון תופעות

מדיניחז
ג תחזירו האוויר מז

 הטבעי למחזור מסתגל ישראלי חקלאי כל
מדינאי כל גשמים. ושנות בצורת שנות של

אייק
בצורת של ריח בישראל

 עונות של הטבעי המחזור את מכיר ישראלי
 לתופעת־טבע הוא גם שהפך פוליטיות,

 לבוא צריכה רזות שנים שלוש אחרי קבועה.
 בכל כי ברכה. שנת שהיא הרביעית, תמיד
נשיא. באמריקה נבחר רביעית שנה

בחי שנת הציונית, האגרונומיה חוקי לפי
המפ שתי ברכות. שנת היא באמריקה רות

המפ עסקני יהודיים. לקולות זקוקות לגות
 בשנה קובעים ובצ׳יקאגו בפילדלפיה לגות
 ב־ קרי־המזג הדיפלומטים מאשר יותר כזאת

מדי קמה 1948 הבחירות בשנת וואשינגטון.
ישראל. נת

 ממשלת חיכתה 1952 מאז וברזל. זהב
ההזדמ שנת ,1956 לשנת רוח בקוצר ישראל
נש הפוליטיים הזרעים מיטב הגדולות. נויות
התבו פסימיים אנשים אפילו זו. לשנה מרו
הרא ענני־המטר להופעת חיכו באופק, ננו

 זהב של למטר הדליים את הכינו הם שונים.

וברזל.
 1956 שנת גם כי לחזאים נסתבר השבוע

ה את ששינה המאורע בצורת• שנת תהיה
למ כי אייזנהואר דוייט של הודעתו : אקלים

מוע את שוב יציג הוא שלו מחלת־הלב רות
לנשיאות. מדותו
הר כיום פופולרי הוא מקסים־החיוך אייק

הראשו בחירתו בשנת אף מאשר יותר בה

 סיכוי של צל אין אמריקאי אדם לשום נה.
 כה יהיה הקולות היצע ולנצחו. נגדו לעמוד
 ירד היהודיים לקולות שהביקוש עד גדול,

פלאים.
 לצוף ישראל בעיית עלולה מחוזות בכמה

 או סנטור של בטאו על מקומיים במאבקים
 הארצית ברמה אולם בית־הנבחרים. ציר של

ליש האויר מזג תחזית המאבק. הוכרע כבר
בצורת. : ראל

מרחביים יחסים
ת חזי ת ה שי לי ש ה

 ירושלים פני על הראשון התותח רעם מאז
ה :אחד סיוט המדינה על מרחף העברית,

 אוייב נגד החזיתות בכל מלחמה של סיוט
 הישראלי המדינאי של העליון תפקידו מאוחד.

 יקום לא כזה מצב כי למצביא להבטיח היה
 מול ישראל תעמוד בשעת־האפם וכי לעולם׳

בלבד. אחד, גבול על אחד, אוייב
 גלאב באגוט ג׳ון הועף כאשר השבוע,

מאד ובמטוס בבעיטת־רגל באשא חנייק אבו
 מדינאי כי נתברר במרחב), (ראה הירדן מת

 אחרי זה. ראשוני בתפקיד גם נכשלו ישראל
 ל־ סוריה את לרתום הצליחה כבר שמצריים

 מלחמה לישראל להבטיח הבטחונית, עגלתה
 להכנסת הרקע נוצר לפחות, החזיתות בשתי
לריתמה. השלישי הסוס
 הקרובים, בשבועות זו נטיה תוגשם אם
 יזומה מלחמה, כל : מובטח אחד דבר יהיה

ממקו כללית מלחמה תהיה בלתי־יזומה, או
 כשפיקוד רפיח, למבואות ועד הירדן רות
היריבים. הצבאות שלושה על מנצח אחד

 הטראגי_במאורע הקוו לקאהיר. רכבת
 כשם ובלתי־נמנע, מראש צפוי שהיה הוא זה

 בעתיד בעיראק הפרו־בריטי המשטר שחיסול
 תרופה רק היתד, ובלתי־נמנע• מראש צפוי
 מנד שבירת : המכה את להקדים שיכלה אחת

 פלסטינית, מחתרת על־ידי מבפנים לכת־הירדן
ישראל. בתמיכת

 ישראל איחרה במרחב, הרכבות כל כמו
לקאהיר. נסעה היא זו. רכבת גם

מפלגות
ד ר הצעירים מ

 ממאות הירוק כפר־ויתקין המה זו בשבת
 ביניהם הארץ, חלקי מכל שבאו מפא״י צעירי

 התנועה של העולה״ ״החוג צעירי עשרות
 ש־ הצופים, של הבוגרים ושכבת המאוחדת

להש כדי באו כולם מדריכיהם. ידי על גוייסו
 על־ בזמנו שטופח הצעיר, הדור בכנס תתף

מקימיו. על לקום ועמד מפא״י, מנהיגי ידי
 לפני הארץ. כנסי מרוב שונה היה זה כנם
 עגלות משאיות, עמדו התרבות בית רחבת

 והקאדיל־ הקרייזלרים לטרקטורים. רתומות
יזה. בים טבעו קים

הרא הפעם זו היתד, לכבות. איחוד
 במפא״י הצעירים הזרמים ששלושת שונה

להי כדי משותפת שפת ומצאו יחד, התאחדו
ל בטוי נתן זה כנס הקיימת. בהנהגה לחם

 ,25—35 בגיל מפא״י אנשי של שכבה אותה
ב הכסאות על מקומם את מצאו טרם אשר

 ידי על התפוסים המפלגה של הראשונה שורה
 רואים שאינם והשלישית, השניה עלייה אנשי

עמדותיהם. על לוותר סיבה כל
 כי הסבורים אותם מתנובה. המנהיג

 יש טועים. צעיר, דור בכלל אין למפא״י
 לא כה שעד צעירים, דורות שלושה למפלגה

: החלוקה זה. את זה במיוחד אהבו
 נשואים צעירים ברובם המושבים, בני, •

 שנקראו עד במשקיהם בשקט שישבו ואבות,
 דיין משה הנד,ללי וחברם ג׳י. בי• על־ידי

 צאתם עם מושבי־ד,עולים. לעזרת להתגייס
ב מקומם את גם דרשו הכפרית, מבדידותם

הציבוריים. חיים
הקי בני עם יחד שהוא זה, מחנה בראש

 החדור והיחיד מפא״י במחנות הטוב בוצים,
 רבינוביץ, מאיר עומד אמיתית, חלוצית רוח
 ל־ עבר משקו, את שחיסל כפר־ויתקין איש

פטיש. רווי־הדמים מושביו־,עולים
 דמותו סביב המרוכזים המפלגה, צעירי •

 תל־אביב, איש עופר, אברהם של המוצקה
 עמדה לעצמו להקים שהצליח, מוכשר נואם
 שרת משה סיעת עם פלירטט המפלגה, בתוך

 מפני שפחד המנגנון על־ידי למעשה סולק אך
 תנובה, למשרדי עבר עופר חדשה. ב׳ סיעה
בקולות. במקום בביצים טיפל
 בן־ דויד על־ידי שהוקם הצעיר, הדור •

 עופר. של השרתי לחוגו כתשובה גוריון
 הצעיר״ ״המטה את לבן־גוריון סיפק זה חוג
 לאלחנן מסביב מרוכז הבחירות, בימי שלו
 כי־ של הנוצץ הצעיר החוג עם קשור ישי,

ג׳י. תת־בי.
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