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 של הרענן האוויר כי סבר כללית, מחולשה
לאיתנו. אותו יחזיר ארץ־ישראל

 גולדה ואחר־כך בן־גוריון, דויד אז אלה היו
 נראה בעיניהם אבן. לשיבת שהתנגדו ר, מא

ש גם יתכן מושבו. במקום חיוני השגריר
 ולא ביג׳י לא — הפוך היה המכריע הנימוק

ב אבן של לעצותיו להיזקק רצו לדה ג
ירושלים.

 דעת את ששינו דברים, כמד, קרו מאז
 אבן־הפינה שגרירם. על ירושלים שליטי

 הפכה, באמריקה הישראלית המדיניות של
 היה מעזה הנסיגה אחרי לאבן־נגף. בעיניהם,

 הפריז אותו, רימה אבן כי לביג׳י נדמה
 עליהן האמריקאיות, ההבטחות בחשיבות

הנסיגה ערב בארץ שביקר שעה אבן הודיע
 את עתה מכחישים עצמם ושהאמריקאים —

קיומן.
 אבן כי דעתו את הסתיר לא גם ביג׳י

 אלה, הבטחות של בערכן במתכוון הפריז
 שהיתר, הנסיגה, את הממשלה על לכפות כדי

הישראלית. למדיניות יסוד אבן בעיני
ר דו  ב־ מחונן בן־גוריון דויד נפלט. כ

 נפשו שחשקה ברגע בדיוק מפליא. זכרון
 שנה לפני כי נזכר מדרכו, אבן את לגולל
הו הענין חופשת־מולדת. עצמו אבן ביקש

•'שניים פרט — השרים וכל לממשלה, עבר
 זקוק השגריר כי בטוב־ליבם הסכימו —

ופנחס שפירא משה רק בארץ. לחופשה

 שרת, משה עם בעיקר יחסים קיים ביותר.
זד של מאמרי־ר,מערכת את לו שהכתיב
פוסט. נ׳ר,םלם
 הקובע האיש יותר, חשובים אנשים לגבי
 לשעבר איש־שלום, מרדכי הוא בע־ריה

 אחר מסוג מפלגתי עסקן שהנהו פרידמן,
מס איש־שלום החיפאי, אלמוג כמו לגמרי.

ה העבודה את עושה פועלים, בחוגי תובב
ה בית־ד,חרושת של המכונות ליד שחורה

 בעל איש — כך נראה גם הוא מפלגתי.
 צר פה קמטים, חרושות פנים שערות־שיבה,

מקטרת. מעשן אינו הוא פקחיות. ועיניים
 דם, ־א ן ב אלא אינו איש־שלום גם אולם

 השני, במקום להיות לו צר בן־אדם וככל
 מוטלות בעיריה העבודות כל שלמעשה שעה
עליו.

בימים שלום. כעיר שלום רודן?
 בירושלים. מוזרות שמועות נפוצו האחרונים

 היה תוכנן אולם באו. מנין ידע לא איש
העי הקואליציה מן שפרשו הדתיים, גלוי:
 בית־הכנסת של בנייתו אישור בגלל רונית

 שראש־ בתנאי — לחזור עומדים הריפורמי,
 אלא אגרון, גרשון יהיה לא המפא״יי העיר

איש־שלום. מרדכי
 לא אגרון אך לאגרון, מיהרו העתונאים

 גם אך הדתיים, לעסקנים חשו הם דבר. ידע
 איש־ מרדכי רק מים. פיהם מילאו אלה

 לפרסום. שלא — להגיד מה ידע שלום
 חלש הנוכחית לקואליציה הבסיס לדעתו

אבי של קולו — אחד קול של רוב מדי.

□,מסתער □,הפרש

 הישן בגד־הים את צבעו
ותקבלו — קשת אצל

 בצבעים ויפה, מחודשי
 מי־ים. בפני העומדים

סניפינו בכל פרטים

וצובעת מוקה קשת
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נמוקים 20
 היא שהמצלמה זה בעד טוענים
 ׳לכל כמעט המתאימה המתנה

 מההזדמנויו! אחת הזדמנות
 חג — האביב חג גם היא האלה

 מיני לכל אותנו המימין הפסח,
 בלי לטיול תצא אל טיולים.
 עוד לך ברנד. פוטו מצלמת

ל־ היום

״ברנר1ט19
וג התלונן חיפוז״וחזב

 פקקי־ נגרנזו הבטחון, בול גביית נגד תל־אביב של המוניות נהגי השבוע הפגינו כאשר
 שעמלו שוטרים מאות העיר. של הראשיים ברחובות התנועה את לחלוטין ששיתקו תנועה
 בתמונה תיהס. מקל את מפעילים כשהם מצח, בהסתערות לבסוף יצאו המוניות את לפזר

 לטפס מהם אחדים אילצה נהגים, נמה שהקיפה המשטרה של פרשים קבוצת נראית
 בבירור נראים התמונה שבמרכז השוטרים שני בידי ממכותיהם. להימלט כדי עץ על

 את שצילם טלביזיה צלם ונעצר הוכה השאר בין לפעולה. השלופים הארוכים, המקלות
התנצלות. תוך לשחררו, השוטרים מיהרו אמריקאי, שהוא כשהתברר אך השוטרים, התקפת
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 יראה לא איש כי סברו הם — התנגדו רוזן
 ו־,צעד תמימה. כחופשה אבן החזרת את

 דבר אמריקה, בלפי עוין כמעשה יתפרש
זו. בשעה כרצוי להם נראה שלא

 והשגריר הטובה, בדרך מסתדר היד, הכל
 ונענה שלו תעודת־החופשד, את מקבל היה

 הכתב של תו זריז, אלמלא ברירה, בלית
 האמריקאית. החדשות סוכנות של הירושלמי

עת. בטרם הכדור נפלט כך
 דחופה מחאה שיגר הוא רעש. הקים אבן

 כי לחזור, יכול שאינו הודיע לירושלים,
 כהבעת בהכרח תתפרש עתה חזרה קריאתו
 בלתי- במצב הועמד ביג׳י לפעולתו• אי־אמון

 ששוב החלטה להחליט עליו היה - נ,ח
מוסווית. להיות יכולה אינה

ש האבן, את להפוך היא הדרכים אחת
 פוליטית. לראש־פינה השרים, בה מאסו

 יהיה אבן כי שמועות נפוצו כבר בירושלים
ו מפא״י, מטעם הרביעית, לכנסת מועמד
העת. בבוא שר־החוץ לתפקיד אפשרי מועמד

עיריות
□ ם ואיש ש־יוס שלו לו ש

ירו עירית ראש הרחבים, ההמונים לגבי
 אנגלו־רוסית דמות אגרון, גרשון הוא שלים

 בסימטד, המנדט בימי שגר מעשנת־מקטרת,
 פקידים בעיקר ואירח מגרש־הרוסים ליד

מפורסם היה לא מפא״י כאיש גם בריטיים.

 מספיק אינו — כלנתאר רחמים הכלנתאריזם,
 להחזיר כן, על רצוי, היה יציב. לשלטון

 קרבן יחייב הדבר אם אפילו — הדתיים את
אגרון. ן גרש; כמו יקר כה

ב הוא שמו, שמעיד כסי איש־שלום, כי
 שלום לקנות אפשר ואם שלום. רודף אמת

 כסאו והעברת אגרון של סילוקו במחיר
 לטובת הדבר יהיה לא האם — לאיש־שלום

עיר־השלום? ירושלים,

מחתרת
ת אין לו א ש

 נוהג טוב עורך־דץ שכל הראשונה העצה
 לא היא במשטרה העצור ללקוחו לתיתה
 להפריע העלול צעד בשום עצמו את לחייב

 במשפט הגנתו בהנהלת יותר מאוחר לו
 הדברים אמ;רים במיוחד להתקיים. העתיד

הודאותי חמורים: פשעים בב•צוע בחשודים
 בית־ על־ידי כך אחר מתקבלות במשטרה הם

 בידי חשוב ת ראי חומר משמשות המשפט,
בדין. הרשעתם לצורך התביעה

 של המוקדמת חקירתם השבוע כשהתחילה
 הנאשמים שמר, ודן אקשטין זאב מנקס, יוסף

 בארגון וחברות ׳קסטנר ישראל ד״ר ברצח
 שמיר מינה השלום שופטת בפני טרוריסטי,
 שניים של מצבם כי ברור ה ה בתל־אביב,

 אקשטין מאד. קשה הוא השלושה מבין
ביקך במשטרה, ארוכות הודאות מסרו ושמר
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