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במרינה
מפלגות

ל ע ם ציון—פו ״ ב ד ע
 מי־ם את שהפכו העיקריות הבעיות אחת

 פועלים למפלגת מאוחדת פועלים ממפלגת
 יוצאי הערבית. השאלה היתד. מפולגת,

 לדו־ המפלגה בהפיכת דגלו השומר־הצעיר
 עמדו לאחדות־העבודה אנשי ואילו לאומית,

 כחברים ערבים לקבל אין כי דעתם על
 לא העבודה לאחדות אנשי ציונית. במפלגה

 נתקבלה לבסוף הערבים. את לארגן רצו
 מיוחד מסדרון נוצר לפיה פשרה, הצעת

 הערבית״ ״החטיבה בשם למפלגה, בכניסה
 ובעבודה עמים באחוות הרוצים באו אליו

מפ׳׳ם. במשקי
 להפוך מפ״ם אנשי החליטו הפילוג עם

הס זאת לעומת לדו־לאומית. מפלגתם את
 בודדים בערבים לאחדות־העבודה אנשי תפקו

 למפלגה נתקבלו אלה למפלגתם. שעברו
 אחת פעם אף נזכר שהדבר מבלי החדשה
 אלד, ערבים כי הוסבר לשואלים בציבור.
אידיש. מדברים

ה בבחירות נכבדים. סוציאליסטים
 הערבי. ברחוב חיל מפ״ם עשתה אחרונות
 חבר- כמעט לה נתנו הערביים הקולות

 לאחדות־ פיגרד. זאת לעומת שלם*. כנסת
ער קולות מאות בכמה הסתפקה העבודה,

 לאחדות־ החליטה כן על עלובים. ביים
בנידון. לפעול עליה כי העבודה

 אלון, יגאל אלוף כי נאמר היהודי ברחוב
המפ של מדיני כמזכיר מתפקידו שהתפטר

 במשק לביתו חוזר הוא וכי עייף, לגה,
 סייר עסוק, נשאר אלון העסקן אבל גינוסר.
 ולא תורכי, קפה שתה הערביים, בכפרים

 דוזקא, והמהפכנים החלוצים הפועלים, אצל
 של (חדרי־קבלת־האורחים) במדאפות אלא

מהכ נהנה שוחח, הוא והנכבדים, המוכתרים
 ביודעו אך שותפות. והציע האורחים נסת

 ברחוב להזכיר עלולות אלה פעולותיו כי
 יערי מאיר עם הישן ריבו את היהודי
 המשותפת, למפלגה ערבים קבלת עם בקשר
 איחוד הציע הוא זהיר. להיות החלים

תק את שתקבל ערבית, למפלגה פדראלי
במ לאחדות־העבודה־פועלי־ציון. מידי ציבה
 לשתף המוכנים הנכבדים את מצא הרה
פעולה. אתו

 ארבע והייתי ילדים, לעשרה אב ״אני
 אל־ זקי השיך אומר בבית־הספר,״ שנים
 ״אבל בעל־נכסים. טמרה, מכפר נכבד צברי,

 לפי שנות־לימוד שמונה מאשר יותר זה
 הוסיף כיום,״ הספר בית של התוכנית
המפ גזבר פועלי־ציון, של החדש המנהיג

 מאוד רעה דעה החדש למנהיג החדשה. לגה
 רוב פי סבור הוא הישראלי. בית־הספר על

 לצורך החודש. ימי את סופרים המורים
משכורתם. קבלת

 למפלגה ממשל. ו/או אקטיביזם
 מטעם תמיכה על נוסף הובטח, החדשה

 אדמות בעד הוגן תשלום לאחדות־העבודה,
 צימ־ ו/או הצבאי הממשל ביטול מוחרמות,

העקו לבעית הוגן ו/או סופי פתרון צומו,
זכו וראבסיה, אקרת ברעם, בכפר כמו רים
 כמה ועוד שודת, ו/או מתאימות יות

 שעבדו לנכבדים המתאימות יפות מליצות
 האחרונות. בבחירות והתאכזבו מפא״י עם

 נצאר, ג׳ורג׳ כי חגיגית הובטח כך על נוסף
 למפלגה שהצטרפה הערבית הקבוצה מנהיג

 המפלגה את ידריכו מראשיתה, היהודית
האקטי לטובת קולות לצוד כיצד החדשה

האסטר מיטב לסי ,ותיקוני־ד,גבולות ביזם
האלונית. טגיה

אדם דרכי
ל ן ע ב ר ה ס מ ח ל מ ה

 לבדיקה צו־ההתיצבות הגיע בו ביום
 ישעיהו הגיוס חייב של לביתו רפואית

 הכריז הגיוס, ללשכת הצעיר מיהר קולר,
 מלחמה סרבן ״הנני הממונים: באוזני שם
 ואינני מסכים אינני ומצפוני. הכרתי לפי

לצבא.״ להתגייס יכול
 ה־ משרד אנשי הועמדו בפניה הבעיה

 אין בישראל למדי: חמורה היתה בטחון
 לשחרר המאפשרים תקנה או חוק שום

 מצפון. מטעמי סרבני־מלחמה השירות מן
 מערביות ובמדינות בבריטניה לנהוג בניגוד

ה את ציבורית וועדה בוחנת בהן אחרות,
השקפותי לאמיתות אותם חוקרת סרבנים,

 לאו, אם אותם לשחרר אם ומחליטה הם
 סרבני- של גיוסם בדבר ההחלטה נתונה

)14 בעמוד (הנזשך

 יוסוף מפ״ם, מטעם הערבי חבר־חכנסת •
 עבריים,1 קולות בעזרת בחלקו הוכנס חמיס,
 יצחק היהודי חבר־חכנסת פטירת אחרי

לפניו. שעמד יצזזעי

האי שד האישי סינורו תנו
 לפני בשבת ישבו בחורים <\רכעה
ם עי בו ש  בית־הקפה של הפינות באחת \|

ב בשבת הפתוח היחיד בבני־ברק, תפארת
 הארוחות דמי את והגובה הדתית עיירה

 ודיס, שמרדכי אחרי אחדות דקות למפרע.
 אודרבאך ובנימין לוי ראובן רוזנטל, רזיאל
 התגרה. פרצה הצהרים, ארוחת את סיימו

 אנגלי עתונאי לוי, של כובעו את חטף וזיס
 לזמר החל בארץ, להשתקע שבא )23( צעיר

להש הוא 'גם רצה רוזנטל קולות. בקולי
 של מראשו הכובע את מטף בשמחה, תתף
 תפש אותו, ד,יכה רוזנטל, על שהתנפל ווים,
וזרקם. שלו השמש משקפי את

 רוזנטל תבע המשקפיים,״ בעד לי ״שלם
 לא ווים למשטרה!״ אלך אני ״אחרת מודים,

 שאתה לאן ללכת יכול ״אתה לשלם: רצה
 כבר.״ ״לך לרוזנסל, הסביר רוצה,״

 על התלונן הוא למשטרה. הלך רוזנטל
 עם לבית־הקפה וחזר שנשברו, המשקפים

 תחנת סמל וויס. את לעצור שנשלח שוטר
 של עדויותיהם את רשם ברמת־גן המשטרה
 שעה כעבור לנפשם. אותם שלח השניים,

 עם לדבר רוצה ״אני למשטרה. רוזנטל חזר
חשו ידיעה לי ״יש ליומנאי, הודיע הקצין,״

 פיאטלי.״ רצח בענין בה
 חלק פיאטלי. הוא מי ידעו לא השוטרים

 צפון. בקולנוע הרצח על אפילו ידע לא מהם
 ״למרדכי התחנה• קצין למקום נקרא לבסוף,

 לו סיפר בבני־ברק,״ בדירה אקדחים יש ווים
 פיאטלי.״ את שרצח לי סיפר ״הוא רזיאל.

 רומנים?״ קורא ״אתה התרגש. לא הקצין
 לך? יש בריאות סוג ״איזה רזיאל, את שאל
 הצבאז״ מן אותך שחררו מדוע

ל השוטרים יצאו שעתים, אחרי לבסוף,
 מצאו בארון ודיס. של בביתו חיפוש ערוך

אקדחים. חמישה
 לשוטרים. ווים אמר הכל,״ את אספר ״אני

 היו שעות 24 תוך הכל: את סיפר והוא
 הכנופיה חברי שלושת כל המשטרה בידי

פרנק של הנשק בחנות השוד את שביצעה
ה במשרד בתל־אביב, הרצל ברחוב פורט

 נג׳ארה, ישראל ברחוב אוריינט־ללויד נסיעות
 הנסיון את ביצע מחבריה אחד לפחות ואשר
צפון. קולנוע ליד הרצח ואת לשוד

 בעל השודד בליץ, שטומי אחרי השבוע,
המהנ ברצח הודה הקודמות, העבירות 22
 במחנה פועל רוזנטל, רזיאל חזר פיאטלי, דס

 תל־אביב. מחוז בולשת למשרד אי־שם, צבאי
הבו למפקד אמר הפרס,״ את לקבל ״באתי

 ל״י,״ 50 לך ״ניתן פאר. דוד ע.מ.מ. לשת
 קבלת״ על ״תחתום פאר, השיב

 שוטרים אלפים ״חמשת נדהם. רוזנטל
 במשך פיאטלי את שרצח הפושע את חיפשו

 אחרי התרעם אותו,״ מצאו ולא שלמה שנה
 פאר, לו שהציע הסכום את לקבל שסרב

 50 רק לי ומגיע לתפישתו הבאתי ״אני
 לכל לירה — 5000 דורש אני לירותז
שוטר!״

 הכנופיה להסגרת שקדם מה על
 מרדכי עם היכרותו ועל למשטרה

 רוזנטל רזיאל השבוע סיפר ווים,
הזח״: ״העולם לכתבי

 בהם הימים מן עוד היכרתי ודיס ״את
 חניך היה הוא הרואה. כפר בישיבת למדתי
 בא והיה הנוער, עלית של עדיה מוסד

 שת ללמוד פעם מדי לישיבה
 כפר בישיבת לימודי את שגמרתי אחרי
 שנתים־וחצי שרתי לצבא, התגייסתי הרואה

בתפ כאזרח, הנדסה בחיל לעבוד והמשכתי
 שנים שלוש עבדתי גנראסור. מפעיל קיד

 לפני בצפון. לעבוד ועברתי באילת וחצי
 את בבני־ברק פגשתי חודשים כארבעה

משותף. חבר אצל זה היה וויס. מרדכי
★ ★ ★

כטול־כרם שוד
י נ  שאין על תמיד מתמרמר חייתי ^

 בקנית אותי שרימו ועל עבודה, לי1\
 חצי אפילו שוזר, היתד. שלא מכונית־משא

 כך על סיפרתי בעדה. ששילמתי המחיר
עבודה. אין לו שגם לי סיפר והוא לווים, גם

 הפגישה אחרי ימים שלושה או יומיים
 בבני־ברק. בביתו ודים את ביקרתי הראשונה

 ניסה והוא פשעים לעניני התגלגלה השיחה
 לא שוד. מעשה יחד שנבצע אותי לשכנע
 על דיברנו מדבר. שהוא למה לשמוע רציתי

המ השוד על לי סיפר ודיס שוד. שיטות
אנחנו שגם אמר הוא בעפולה. בבנק פורסם
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