
במדינהתצפית
מועצת מכינוס מרחיקות־לכת לתוצאות תחבה אל •

ט ב  נל עמו יביא לא זה כינוס במרחב. המתוח במצב והדן עתה המתקיים ץ, ח ה
 משלחת בשליחת רק יסתפק ,ישראל־ערב הסיכסוך לחיסול יתממש התקדמות

באיזור. והשקט השלום על לשמור לצדדים חמורה אזהרה ובהשמעת לאיזור

לאחר מועצת־הבטחון, בדיוני עוינת אוירה צפויה לישראל
 ארצות׳ של עמדתן ואילו מובהקת פרו־ערבית עמדה ינקוט ברית־המנעצות !שנציג

הניטרלית. גישתן את להבליט רצון תוך פושרת, תהיה וצרפת בריטניה הברית,

יפונו המערבית לגרמניה ישראל בין דיפלומטיים יחסים •
 בהבלטה, השבוע שפורסמו משרד־החוץ, הכחשות על תסמוך אל הקיץ. עוד
 בון. ממשלת עם מדיניים קשרים לקשירת משא־ומתן כל מתנהל לא כי מובטח בהן

 דיפלומטיים נציגים לחלופי בון לממשלת שראלי ממשלת בין עקרונית, הסכמה
מבון. מיוחדת בקשה לפי מספר לחדשים נדחה הביצוע קיימת. כבר

השילומים משלחת בין היחסים יתחדדו זאת, לעומת .
ת שו ר ת ל י נ מ ר ג  החוזה. ביצוע רקע על השילומים, חוזה ביצוע על הממונה ה

 ברשימת־ להכליל הגרמנים של וסירובם הגרמנים, מצד הביצוע בצורת שנויים
 מקור תהווה לם,בשבי כחיוניות אותן ציינו שהישראלים ונותש סחורות הסחורות
ממושכות. לתקריות

 לאוייבי נשק באספקת עוסקות המזרחי הגוש מדיגות בעוד •
לישראל לספק הגוש, ממדינות אחת רומניה, תתחיל ישראל,

 תשיג לרומניה, ישראל בין שהושג הסכם לפי שחוטים. ואווזים עופות
שחוט. בשר של גדולות כמויות ברומניה ישראל

עמ ״חזית להקים הנסיונות .
ה בארצות השמאל של מית״
הקומוניס על־־ידי יחודשו מערב
 לויתוו מצדן חגיגית להכרזה צפה טים.

השל' לכיבוש בלתי־חוקי אמצעי כל על

העם
הקופה בתוך
 שני אשר לאשת, השבוע דמתה ישראל

 היה המישחק פוקר. עליה משחקים גברים
 ליהנות לה היה אי־אפשר אך ומותח, מעניין

 לגורלה מדי יותר נגע הדבר כי כראוי, ממנו
האישי.

 בין שהתנדנדה ירדן, היה שדה־המערכה
 כרגיל, קצרי־רואי ישראל, מנהיגי המחנות.

 ישכנע המצרי, המחנה לידי תיפול שאם קיוו
 העיר בישראל. לתמוך הבריטים את הדבר

ב ביקורו בשעת הבריטי, שר־החוץ כך על
 !״ יקרה מה נראה ״נחכה. : ישראל
לברי שעה) (לפי נאמנה .ירדן תישאר אם
 אם בישראל. ללחום הבריטים יוסיפו טניה,

השו ישראל תישאר המצרי, למחנה תצטרף
ה הקולוניאלית המעצמה של האחרונה תפה

 המלוכד הכוח מול במרחב, ביותר שנואה
 הערביות. שכנותיה כל של

יותר. גרוע השניים מן מה לדעת קשה

!ער1
ה פ ז כי לו חו כ
 בני־עקיבא תנועת חבר של ההיכר סימן

שהכיפה מאחר הסרוגה. הכחולה הכיפה היא

טון.

שנו בתי־הספר, בפתיחת
יחוד החג, זזדה3ל מיד עדה

 חיי. בישראל בתי־הספר חופשת שנוי.
 ה' מיציאת כתוצאה נוסף, שבוע משן

 זאת. לעומת ביצורים. לעבודת מורים
 ו׳ לבתי־הספר, הרישום השנה יוקדם

 יתנהל כרגיל, יוני־יולי בחדשים במקום
 ב' כבר בארץ מקומותה ברוב הרישום
אפריל־מאי. חודשים

יע שד צעדיו אחרי עקוב #
האמריק המחלקה מנהל הרצוג, קב
 שר־החוץ של ויועצו החוץ, במשרד אית

 של בנו שהוא הרצוג, ירושלים. לעניני
 בשבועות יעסוק לישראל, הראשי הרב

 מיוחדיס דיפלומטיים דיםבתפקי הקרובים
 בעולם הכנסיות אהדת יצירת שמטרתם
ישראל. של למאבקה

הממ תזכה אהדה לפחות .
מי במדינה. הדתיים מצד שלה

 של השמאלי מהאגף אונא, משה של נויו
 לא החינוך, כתת־שר הפועל־המזרחי,

 ח״כ ידי על המיוצגים הימניים, את ירגיע
 לתפי מועמד עצמו שראה רפאל, יצחק

הצטר בעת שעמד, הוא רפאל זה. קיד
מש כי כן על לקואליציה, מפלגתו פות
 לא והוא להפועל־המזרחי, תובטח זו רה

השר של סירובו על בשתיקה יעבור
בממשלה. מפלגתו את להמריד ימשיך כתת־שר, למנותו ארן זלמן

פסה מזכיר־מפלגה
להתפטר ממה אפילו אין

של המקצועית המחלקה ראש בקר, אהרן ח״ב יהיה אחר מורד .
התעשיינים בסירוב התומכים וספיר, אשכול השרים נגד שילחם ההסתדרות,

בתעשיה. העובדים כל של כללית שכר להעלאת

ראשי של נסיונס הכלליים. הציונים בשורות גם יתחולל מרד .
 במפלגה לאחרונה שהוקם הרעיוני״, ״המועדון של פעילותו את לצמצם המפלגה,

 להתמרדות יביא המפלגה, של הצמרת״ פני ״חידוש חורשים חבריו ואשר זו,
ל״מועדון״. מסביב המרוכזים החוגים של גלויה

שחזר קוק, הלל לשעבר ח״כ :בחדשות שיהיה מורד עוד •
 הברית. בארצות המדינית פעילותו את וחידש ברגסון, פיטר המחתרת, בימי לשמו
 ישראלי, אזרח שהוא קוק־ברגסון, עס ומתן משא מנהל בוושינגטון ישראל שגריר

 שאס לברגסון נרמז המשא־והמתן כדי תוך .לישראל ויחזור יעילותו יפסיק כי
רשמיים. צינורות דרך זרתולהח ידאגו ־בעצמו יחזור לא

לברר בא בי יכריז סילבר הלל אבא ד״ר אם תופתע אל •
מספר לפני עוד הודיע סילבר בישראל. קבע להשתקעות אפשרויות

 שהחליט מאחר אחר, מנהיג־רוחני להם יחפשו כי בקליוולנד, קהילתו לאנשי שנים
 בעלייתו לעיכוב גרמו ג׳י. בי. עם המתוחים יחסיו לישיבת־קבע. לישראל לעלות

היום. עד

של פיטוריו לפועל. פוףו־םוף יצאו ״דבר״ בצמרת השינויים •
 עם קשר להם שיש הרושם את למנוע כדי נדחו למעלה״ ״ירידה על״ידי שורר חיים

מעשה. לשלב הגיעו עתה אולם דבר, בבית תגרת־האגרופים על הזד, העולם גילויי

 אשה, בידי נסרגת אך גבר, על־ידי נחבשת
 של התחלה גם לרוב משמשת היא הרי

רומאן.
 אלה כיפות חובשי 500כ־ פשטו השבוע

 תנועתם מנהיגי בביצורים. עסקו הנגב, על
ה לישובים פעולתם את יצמצמו כי רצו

המת של נמרצת בתשובה נתקלו אך דתיים,
?״ ההבדל ״מה : נדבים
 זו רשומריהצעיר מקיבוצי רבים זכו כך
 ילד שאל תורה. ספר לראות הראשונה הפעם
 גבר בראותו השומר־הצעיר, ממשקי באחד
 השיבה ?״ זה ״מה : כנפות ארבע לבוש
!״ גברים של חזיה ״זה : המשק בת ילדה,

 עגלה סחב טרקטור בגבולות. מוקש
 לעבר ובני־משק, מתנדבים עמוסה שטוחה,

 מפרך, עמל של יום אחרי גבולות משק חצר
 רוב השטוח. בנוף התפוצצות כשהידהדה

 המוקש, מהתפוצצות נפצעו העגלה יושבי
 בבאר־שבע. לבית־החולים באמבולנס הועברו

בני־עקיבא. חברי היו רובם
 השומר־ ממשקי אחד של מזכיר־הפנים אמר
 הדת, למען אלה נערים שעשו ״מה : הצעיר

״ומחאות הפגנות אלף עשו לא !

מפלגות
מזהירה בדידות

 הכין שר־הבטחון, מתפקיד התפוטר מאז
 הצמרת, אל שיבתו את בשקידה לבון פנחס
ש־ במפא״י הכללית ההרגשה בכך לו עזרה

 של פרטית לקנוניה יותר קרבן נפל לבון
עצמו. של לשגיאותיו מאשר ג׳י. בי

 בוועידת להגיע היה צריך הגדול המאורע
(ה שעבר בשבוע שנתקיימה ההסתדרות,

 גדול, לתפקיד התכונן לבון ).962 הזה עולם
 במקום הכללי, המזכיר לתפקיד אפילו אולי

נמיר. מרדכי
 לממונה להיות לבון נועד ראשון, כשלב

 הוא לשעת־החירום• ההכנות על הכל־יכול
 לפרסומת שזכתה מסועפת, תוכנית הכין

 שכר מפא״י׳ במטה חדרים שני קיבל אדירה,
הירושלמי. יצחק לוי נאמנו, את כמזכיר

 גם הרגישו פתאום בכנסת. שערוריה
 גולת- כשורה. אינו שמשהו לבון נאמני

 וועדת־ מינוי היתד, תוכנית־לבון של הכותרת
 כל את להקיף צריכה שהיתה רחבה, בטחון

 צריך היה בן־גוריון בגין. עד מיערי המפלגות
עבודתה. את לרכז לבון בראשה, לעמוד

ה כל שנעשו אחרי המכריע׳ ברגע אולם
 ראש־ קם ובגין, ג׳י. בי. בין להשלים הכנות

 את במתכוון והעליב בכנסת לפתע הממשלה
 שבאה השערוריה, פרובוקציה. כל בלי בגין,

 לוועדת־הבטחון קץ שמה העלבון, בעקבות
לבון. של

 ג׳י. בי. של היחידה המכה ׳זאת היתד, לא
 לכל בתוקף מתנגד שר־הבטחון החל פתאום

 התנדבות״. של ל״אווירה מטיף אמצעי־הכפיה,
 ג׳י. בי. בפי אולם יפה. סיסמה זאת היתד,

ה את להשמיט :אחד תוכן רק לה היה
ל מתחת וגם לבון, לתוכנית מתחת קרקע
עצמו. לבון רגלי

 התמוטטו זה אחר בזה שחורה. חליפה
ההסתד בוועידת לבון. של חזיתו גזרות כל

 הועידה, בתום מזהירה. בבדידות נשאר רות
מ קבוצות־קבוצות מפא״י מנהיגי כשיצאו

כ לבדו׳ לבון פנחס יצא הישיבות׳ אולם
 רק מלווה שחורה, בחליפה לבוש מתאבל,
 העתונאים מזכיר וידידו, לוסי אשתו על־ידי

רון. משה
 אולם להתפטרות. המתאים הרגע זה היה
 להתפטר. ממה אפילו היה לא לבון לפנחס

מר עמדה החזיק עוד מנאמניו אחד איש רק
 יונה מזכיר־המפלגה זה היה במפלגה. כזית
נס שאשתו שילר, קבוצת חבר )׳50( כסה
מעגן. באסון פתה

 יונה : ההודעה פורסמה שעות כמה כעבור
מפא״י. כמזכיר מתפקידו ־קפטר כסה

מוזר זוג
 דעה בץלי אנשים שונא בן־גוריון דויר

 היו'״ וכמה כמה אחת על בגרוש. עצמאית
מיל בכמה עצמאית דעה לו שיש איש שונא

דולארים. יוני
 בארצות־הברית, ביקורו בשעת השתדל׳ לכן
 המנהיג סילבר, הילל אבא עם להיפגש שלא

 כיוון הוא אמריקה. ציוני של והעצמאי התקיף
 של מולדתו עיר בקליבלאנד, ביקורו את

 שסילבר בשעה לשם שהגיע כך סילבר,
אביו*. אצל בישראל, ביקר עצמו
 הילל אבא של מועמדותו כשד,וצער, גם

נמ בן־גוריון התנגד הנשיאות, לכס סילבר
צבי. בן יצחק של בחירתו את הבטיח רצות,

 בן־גוריון דוד נפגש השבוע לבבי. היו!"
 ולבבי. רחב חיוך הכין סילבר, הילל אבא עם

 ידיד את סוף־סוף שמצא לאיש דמה הוא
נעוריו.
 הפעם נעוצה היתה לא זו ידידות סיבת
 סיל- של הפוליטיים קשריו את לנצל בתקווה

 למפלגה שייך אמנם סילבר באמריקה. בר
ב חסומה לאחרונה אולם הרפובליקאית,

 אןיזנהואר הנשיא הלבן. הבית של הדלת פניו
 סירב שטרומן כשם לקבלו׳ בהחלט סירב

 שלא וייצמן. חיים פני את לקבל 1948ב־
 שיפרוץ יהודי ידיד הפעם נמצא לא אז, כמו
המצור. את

 אהדת את רכש סילבר של אחד צד אולם
 להסכם מתנגד האמריקאי הציוני :ג׳י. בי.

 הלחץ החרות. ותנועת ד,צ״כ בין האיחוד
ל המתנגדים כיוונים משלושה עליו שהופעל

 יוסף הפרוגרסיבי, קול (משה כזה הסכם
 עמדתו את לחזק בא ובי.ג׳י.) הצ״כי סרלין

זו.
 אימרה השבוע ציטט בן־גוריון מנאמני אחד
 האהבה, כמו ״הפוליטיקה, :עתיקה אנגלית
מוזרים.״ זוגות יחדיו מזמנת

ת1נ1עת
בלתי־אהוד איש

על של הבלונדי כתבו שמואלי, ירמיהו
)8 בעמוד (המשך

בירושלים. שנתיים, לפני שנפטר *

**ס הדההו-ודלח


