
תצפית
 תתגבר עמן יחד

כיריבה מצריים של

שמורות) הזכויות (כל
יתגברו, ירדן־ישראד בגבורות התקריות •

 מקומה את תתפוס שירדן עד המדינות, שתי בין המתיחות
 חריפים הדדיים איומי־מלחמה בקרוב תשמע עם תתפלא אל ישראל. של 1 מספר

וירדן. ישראל בין
 תראה היא שגם ובריטניה, ישראל בין מחודשת להתקרבות תגרום זו התפתחות

חוסיין. המלן נגד כשוט ישראל את לנצל תבקש מרגיז, אוייב הירדני במשטר
 ימשיכו הסוריים המוצבים בלהכות. יתלקח הסורי הגבול גם •

 זה באזור ההסתננות וממדי הישראליים, הגבולות לעבר יריותיהם את לכוון
יגדלו.
כאן גם המצרי. בגבול יחסית להרגעה צפה זאת, לעומת •

בלבד. מצומצמת בצורה אולם בלתי־סדירים, מסתננים של הפגיעות יימשכו
 שרותיס במה בצמרת לכת מרחיקי לשינויים מובן היה •

חשובים. לאומיים
לכד לב שים זה, עם בקשר בצמרת. תזוזה תחול במשטרה גס •
ישראל שגריר שהיה מי שאלתיאל, דויד אלוף עצמו על קיבל לא כה שעד

במדינה

לארץ. חזרו מאז חדש תפקיד שום בבראזיל,
איתן, וואלטר ד״ר : משרד־החוץ בהנהלת הצפויים השינויים •

 כציר יצא המשרד, של הכללי המנהל
 7ש במקומו לארצות־תברית, ישראל

בירו איתן של מקומו את שילוח. ראובן
שהיה מי הרמן, אברהם יתפוס שלים

העם
השבוע איש

ונעלם נופל — ! במחי בפתאוס, — וככה
החיץ,

 מאירו, ונוגה־פתע גלוי־פנים זמננו וקם
פקוחי קט, לרגע ,הזאת, ומרצועת־החוף

עיניים,
את משמעו, את תוכו, את אנחנו רואים

מחירו.
ה את אלתרמן נתן הספיד אלה במלים

 של שבוע־הפסח על פרוש היה שצלו צעיר
שבו שהיו החיילים שארבעת שעה תשט״ז.

 אחד) אזרח עם (יחד השבוע שוחררו יים
 עמודי מעל הישראלי האזרח אל וחייכו

הקו הצדיע למולדתם, שיבתם ביום העתונים
 אורי : חזר שלא החמישי, לאיש בלבו רא

לגו־ הצמיד דמשקאי, בכלא שהתאבד אילן

בניו־יורק. ישראל של כללי קונסול

 כ־ ישראל לציר תגבורת •
ה אחת :קומיי מיכאל קאנאדה,

 הרליץ, אסתר משרד־החוץ של גבירות
זו. בארץ לנציגות להצטרף עומדת

ל לדאוג מה גם לך אין ,
 שנשאר תה״ל מנהל כלאם, שמחה

מקו והפיכת תה״ל פירוק עם דוב ללא
 ה׳ אחת בלאס, ממשלתית. לחברה רות

המדי בצמרת ביותר החיוביות דמויות
 מים לעניני ג׳י. בי. של יועצו ישמש נה,
 כאחד למנותו מתאימה צורה שתימצא עד

מקורות. ממנהלי

 ראש ברגם, אדסון הגנרל •
את לצאת עומד או״ם, משקיפי

 עם ייפגש ברנס או״ם. למרכז הארץ
המו של הכללי המזכיר האמרשלד, דאג
במרחב. ביקורו לקראת להכינו כדי סד,

 בין יתלקח חריף מאבק •
הילל אבא לבין גולדמן נחום

ד ב ל  של העולמי הנשיא משרת על פי
 ומקורביו ג׳י. בי. הציונית. ההסתדרות

 גול־ לנחום זו משרה שהבטיחו במפא״י,
טיל־ את לעודד לאחרונה החליטו דמן,

ה ב שי ה ״ ת ח מ  מארבעת אחד קסטלניץ, גד טוראי־ראשון של המשופמות פניו על מצטיירת ש
מלאכותית. בהזנה הצוחקת שכנתו את מאכיל שהוא שעה מהשבי, החוזרים החיילים

 להגיש התכוונו בנות־יעקב, גשר ליד לחוזרים חיכו
התעכבו. לא הלאה, מיד הובלו החוזרים המשק,

: שזעקה פתקה פו
 סמלי זה היה ומעודדים. מכויישים

דוו חותמו את הטביע מגן־שמואל שהצעיר
מבק בו הפסח, שבוע זה. שבוע על קא

במש קרוביהם את בני־עיר אלפי רים
תנוע לטיולים יוצאים צעירים ואלפי קים,
 ישובי־ אל איתם המביאים ופרטיים תיים

היש העיר נזכרת בו השבוע הוא הספר,
 וה־ האפורה היומיומית, בגבורתם ראלית

950 לאורך המשקים בני של מובנח־מאליה

 זהו הרה־סכנות. יבשת גבול של קילומטרים
העובדת. ההתישבות שבוע

 הגלילי דן ממשק בארץ, מקומות במאות
 בני־ נכחו הנגב, במשטח לניר־יצחק ועד

המקוש כחדרי־האוכל בטכסי־הסדר העיר
ל ומעודדים מבויישים הביתה חזרו טים,

 של מתמיד במתח החיים בני״המשקים מראה
 על ויתור תוך מפרכת, ושמירה עבודה

בערים. מאליהן מובנות שהפכו מותרות
 זה חידוש אחרי פשטות. של אור

 של האמיתית קרקע־הצמיחה עם המגע של
 מבני־העיר רבים אלפים יכלו העם, כוחות
 שכתב הדברים את יותר רבה בקלות להבין

ל במכתב טבנקין משה המורה־המשורר
:אילן אורי לזכר בניו,

ש בכך, ויהרהר הילד יזכור ״...ואולי
 אורי היה בלבד מועטות שנים לפני הנה
 מזמן ולא בקיבוץ... קטן ילד הוא גם זה

 עתה וזה שלו... בחברת־הילדים נער היד, הוא
 ובאמו־ בריקודים בלמודים, השתתף הוא
 למד הוא וכך שלו, שכבת־הנעורים של נים

וי וחופשי גאה וחופשי, זקוף נער להיות
שלנו... עין־חרוד כמו שלו, כגן־שמואל פה

ב אף נחסמה, כשדרכו בשבי, גם והנד,
כש בעינויים וגם נשדדה, כשחופשתו כלא

 גאה, רוחו נשארה — נשבר גופו כי הרגיש
 לשריגי מעבר אל חופשיה התנשאה ונשמתו
 באור ומצטחקת לאוייב, צוחקת — הברזל

 ואל שלו אמא אל וגבורה פשטות של
כולנו...״ ואל שלו גן־שמואל אל שלו, אבא

מפלגות
ר נביא ק בו ה־ ד ש ב
מ מעולם שיגשג שלא שדד,־בוקר, משק
 טוב יבול למדינה סיפק כלכלית, בחינה

למער נודע השבוע ונביאים. מנהיגים של
חד תורה יצאה משדד,־בוקר כי העתונים כות
מאזני־צדק. מפלגת :נוספת שה

צפ מאברהם מכתב בצורת באה הבשורה
 לבנין נכנם עת בשעתו, שנאסר האיש תי,

 סטן כשתת־מקלע בתל־אביב הראשונה הכנסת
 צפתי פירט תולדותיו סיפור כד תוך בידו.

 של לתפקיד אותו המכשירות הסגולות את
 את השאר, בין והכוללות, בישראל, מנהיג

: הבאות העובדות
 מל שאלוהים סימן — נמול נולד הוא •

 וישמעאל, ישראל אבי את שמל כפי אותו,
אברהם.

 אליו נגלה בארץ, במכונית שטייל שעה •
רק וההרים — הדרו בכל הישראלי הנוף

כאלים. דו
מטבי 1945ב־ אותו הצילה אלוהים יד •
בירדן. בטוחה עה

 צפתי, של החלום התגלויות :והעיקר •
 קומות, 12 בן בנין לבנית בתכנית חזה בהן

השלום. לקיום עולמיות ועדות 12 לאכסון
העיק התגלותו רגליים. 4 כת בבשה

 צאן רועה כשהיה באה צפתי של רית
 כבשה לפתע ראה ערב לפנות תל־גזר. בקבוץ
 חרב, ריחפה שמעליה ועוורת אילמת חרשת,

 את סימלה הכבשה האדמה. רעדה ומתחתה
שלי מלחמת־עולם1 סכנת את החרב ישראל,

 את האדמה ורעידת אבדון, שפרושה שית,
 ניטראלית. תהיה ישראל אם שיווצר המצב
עולמי. שלום : ישראל לישועת היחיד הסכוי

השו של קבוצים בכמה חבר שהיה צפתי,
 מהצבא פיטוריו אחרי החליט הצעיר, מר

 להצטרף בכנסת) המזוין הביקור (בעקבות
 שלושה כעבור סעד. הפועל־המזרחי לקבוץ

פת תלה יום שכל מאחר — סולק חודשים
 המצב את הסביר בהן האוכל, בחדר קאות

פתקאותיו. כשהורדו והתרגז הפוליטי,
למ לפנות צפתי החליט מסעד כשסולק

 לפני להרצות בוקר, שדה הבלתי־מפלגתי שק
 ישראל כנביאי רצה, צפתי, לדברי חבריו.

סמ בעזרת דבריו את להדגיש הקדומים,
ש לפני וגרזן. כבשה עמו לקח לכן לים.
 הכבשה, את במכת־גרזן ערף לנאום החל
 העדיפו הקבוץ חברי בדמה. ידיו את רחץ

לבדם. וכבשתו צפתי את השאירו להסתלק,
ש החליט צפתי ג׳י. בי. את לגרש

ד ועדה, עם קבל כבשות יערוף לא שוב
 את פירסם השבוע נאומו. המשך את חה

לג המשק לחברי בקשה :העיקרי תוכנו
 משורות בן־גוריון, דויד מתחרהו, את רש

:הסיבות המשק. חברי
המדינה, בתקציב מעלו ממשלה חברי •
 ל־ קרוב של משכורת מקבל ג׳י. בי. •
 אחת פרוטה אפילו שילם לא ל״י, 1000
 בשדה- השתקע ובכלל במשק, קיומו עבור
 על בנגב, מותו אחר להיקבר כדי רק בוקר
ליד ויקרא יעבור לאילת הנוסע שכל מנת

ך964 הזר. (העולם4


