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במדינה. הדתית הכפיר, השתלטות נגד

 עט היו שלו היחידים הלחימה אמצעי
 וחצי, כשנה. לפני אשד. נשא מאז ונייר.

 בעתון דווקא לפרסם נאלץ אותו מאורע
 שתיים של תשלום תמורת הצופה, הדתי
 מערכות את להציף בוכני החל ל״י, וחצי

במכתבים. הממשלה ומשרדי העתונים
כתב הרשמי. העתון ההצעה:

 חובת את מנצלת ״הרבנות במכתביו: בוכני
 פיר־ כל את מוסרת לרעה, הנשואים פירסום

ה הדתיות, המפלגות לעתונות החובה סומי
 מאות של סכומים ביומו יום מדי מקבלות

 אשה לו הנושא אזרח שכל קבוע כמם ל״י,
ב בוכני תבע הדתיות.״ למפלגות תורם

 ייעשה הנשואין שפירסום ״או מכתביו:
ב העברית העתונות בכל מסויים תור לפי

 הרשמי, העתון באמצעות שייעשה או ארץ,
 המפלגות ולא המדינה ממנו תהנה ואז

הדתיות.״
 תשובה בוכני קיבל ספורים במקרים רק

המח מנהל כץ, דב הרב לו כתב למכתביו.
 התלונן בפניו רבני, ולשיפוט לרבנות לקה

 בקשר רק ניתנו בנידון ״ההוראות בוכני:
עתון.״ איזה לגבי ולא הפירסום לעצם

 המשפטי היועץ לורך, מ. גם לו השיב
ה למשרד פנה ״משרדנו המדינה: למבקר
 לפזר רצוי לא הדתות משרד לדעת דתות•

 מטרת כי עתונים, בהרבה הפירסומים את
ב הרבנים בשביל בעיקר היא הפירסומים

 משרד של שסמכותו מאחר המדינה. רחבי
 אינה הפירסומים תור את לקבוע הדתות
 מאיתנו נבצר בענין, חקיקה מאין ברורה,
 הדתות משרד פעילות בחוסר דופי לקבוע
זה.״ בענין

 בוכני האזרח של חשדו בגבור השבוע,
 לממשלה, בקרוב לשוב עומדים הדתיים כי

 שלטונו בתקופת האם נוספת: שאלה שיגר
ל הספיק הדתות במשרד ביג׳י של הקצרה

 המפלגות מעתונות למנוע המעוזת, את תקן
 האזרח של מכיסו קבועה קיצבה הדתיות
ה את החמיץ שמא או אשה, לו הנושא

הנדירה? הזדמנות

חזץ יחסי
מגווני□ קדושי□ גאוות

 כבד עול תמיד היה הלבן״ האיש ״עול
 ילידי הבריטית. האימפריה ברחבי וממשי

 אפריקה אסיה, של הצבעוניים המושבות
 כל את לתלות נהגו המערבית הודו ואיי

 בצדק. ושלא בצדק הלבן, באדון צרותיהם
 כדרך שלטונם את הציגו אשר והאדונים׳

 העולם, למחשכי הקידמה להבאת היחידה
ה מעונים. קדושים בגאוות העול את נשאו
זו. בחוויה ישראל גם התנסתה שבוע
 מושליהם בלונדון התכנסו כאשר זה היה

 של העיקריים המחוזות שלושת של הכושיים
 ביותר הגדולה הבריטית המושבה ניגריה,

ב לדון כדי באפריקה, לאימפריה שנותרה
 את שתשיג אחרי בארצם שיונהגו סדרים

 המנהיגים שלושת שנתיים. בעוד עצמאותה
 פחד מתוך זה, בפני זה האשמות הטיחו

האדון. בצאת האחרים על ישתלט שהאחד
ההשתח סף על זה, בוויכוח שגם אלא
המנהי יכלו לא הלבן, האיש משלטון ררות

 הפנימי בריב העבר. מהרגלי להשתחרר גים
 הלבן האיש את לערב מוכרחים היו ביניהם

 כי מלכותה, הוד של היוצא הנציג לא —
 של הסדאונו הטיח החדש. הלבן האיש אם

ה המחוז של המוסלמי מנהיגו סוקוטו,
 מנהיג אוולובו, אובאפמי יריבו בפני צפוני,
 תומכיך את שלחת ״אתה המערבי: המחוז

 ולכשיחזרו כחבלנים שם להתאמן לישראל
הצפון!״ במחוז חבלה פעולות יבצעו

המוצ מדיניותה אשר ישראל, לממשלת
 אפריקאית מדינה לכל לחדור היא הרת

 הדבר היה יכול שליחיה, את לקבל המוכנה
החיו העובדה של משווע כעיוות להיראות

 מדריכים פועלים המערבית שבניגריה בית,
 מן יכולים היו האנגלים מישראל. חקלאיים

 וכי הלבן׳ האיש עול זהו כי להסביר הכתם
מעונים. קדושים בגאוות לשאתו יש

מפלגות
אנחנו...״ נהיה ״מחר

 הכלליים הציונים הסתדרות הנהלת חברי
 כאשר זה היה אזניהם. למשמע האמינו לא

 ברנשטיין פרץ המפלגה הנהלת יושב־ראש
 הפרוג־ הנאום את ההנהלה לישיבת הביא

 ועידת צירי בכנס השבוע שישא רמטי,
 לנאום. חבריו אישור את ביקש המפלגה׳

 כץ, אברהם לפתע קם הנואמים שאר בין
הציע בירושלים, בית־הכרם מורה
<ר ל׳מדיגיוודזזוץ בקבעזד־יתוקדינלת ילחץ

 לא כמעט שמעולם ההנהלה, חברי מפלגה.
 מדיגיות־חוץ, בעיות על ויכוחים ביניהם היו

 נסערו. במעלה, שניות כבעיות ראו אותן
ברנ אם ספק התקבלו. לא כץ של הצעותיו

השבוע. בנאומו אותן יזכיר שטיין
 לדבר שיקומו המתווכחים ששת בין אולם

ה צירי בפני שניים יעלו ברנשטיין, אחרי
 שעוררו עצמם הדברים אותם את ועידה
 ספק ללא המפלגה. בהנהלת רבה כה סערה

בועידה. גם סערה יעוררו
 פרי רק היו לא כץ אברהם של דבריו כי

 מגובש־ מצע מעין היוו הם הוא. מסקנתו
 עבור למדיניות־חוץ עקרונות של חלקית

ו ארוכות בשיחות נוסחו אשר המפלגה,
ה צעירי של גדולה קבוצה בין ממושכות

הארץ. חלקי מכל מפלגה
 צעירי סיכמו והסכר. מטרות שתי

 הצעירים. חוג בשם עצמם את שכינו הצ"כ,
 למענה ישראל, של מדיניות־החוץ והפעילים:

 שתי על מבוססת המפלגה, לחתור צריכה
 יחסים וכינון שלום ברית כריתת מטרות:
להש מגמה תוך ערב מדינות עם תקינים
ב והתמדה המזרח־תיכוני, במרחב תלבות

 יהודים מקסימום של וריכוז לקליטה מאמצים
המדינה. של הטבעיים הגבולות בתוך

 לקביעת הגיעו איך הצעירים הסבירו
 לחיות עלינו צעירים, ״אנחנו אלה: מטרות
חוש אנו בשנים. עשרות עוד זאת במדינה

 נתונים אנו בו ספק־מלחמה של שהמצב בים
שכו מאמינים איננו למדינה; סכנה מהווה

ועד.״ לעולם עצום יהיה חנו
הס דברי נוספו המוצעות המטרות לשתי

המפ את למעשה שהסעירו הם אשר בר,
 הציונית ״ההסתדרות הצעירים: אמרו לגה.

 לשמש מזמן חדלה ואביזריה כליה כל על
בת היהודי לעם ישראל בין מקשרת חוליה

 והקמת הציונית .ההסתדרות פירוק פוצות•
 במדיניות־החוץ, שיעזור יעיל, אופרטיבי כלי
השעה.״ צו הוא

 קו־מחשבה חדשים. דברים אלה היו לא
 ויותר יותר של נחלתם לאחרונה הפך זה

 הציונים בהסתדרות אולם במדינה. חוגים
גדו העזה דרושה היתה השמרנית הכלליים

 עוד: הצעירים הוסיפו להשמיעם. כדי לה
איזו של הפנימי שהמשטר סבורים ״איננו

לקשירת מרתיע גורם לשמש צריך ארץ שהי

 הם תגובות באילו הצעירים, חוג לאנשי
 עצום מנטלי שינוי ״דרוש להתקל. עלולים

 אותנו מבינים הרבה זה. מצע לקבל כדי
 אתי לקבל מוכנים אינם אולם המפלגה, בתוך

 בעוד אבל מיעוט, אנחנו היום הצעותינו.
 המפלגה.״ נהיה אנחנו שנים עשר

 היה לא ר,צ״כ צעירי של שמצעם למרות
 בכמה ומבולבל מעורפל צרכו, כל ברור

ה ל״גבולות החזרה בעית כמו נקודות,
 הופעתם עצם היתד, הארץ, של טבעיים״

 הולכים כי הוכיחה היא מעודדת. תופעה
 בעלי והמפלגות, החוגים כל בקרב ורבים,
 שבמדיד האיוולת את הרואים הבריא ההגיון

 המוכנים ישראל, צמרת של הנוכחית יותר,
 למען ממשית לפעולה חלקם את לתרום
והאמיתית הכנה וההשתלבות השלום

רכי חיים ד
הימה מתילדה

 י• מכון של ביותר היפים ההישגים אחד
 המדענית ספק, ללא היתד״ ברחובות וייצמן

 זכתה היא מון. מתילדה ,(לביולוגיה) ד״ר
 המדעי הישגה בשל רק לא רב לפירסום

 צעירים" מדענים שלושה של מקבוצה כאחת
 לפני עובר של מינו לקביעת שיטה שגילו

הבלונ הדוקטור ).963 הזה (העולם היוולדו
 יופיה. בשל פחות לא מפורסמת היתד, דית

עליה. מספרים היו אחריה,״ משתגעים ״כולם
 נראתה אמיתית כמדענית מאשר יותר
 הוליבודי בתפקיד טורנר, כלנה )31( מתילדה

 לעלילת דמה חייה סיפור גם מדע. אשת של
 שזדיצים להורים נולדה מתילדה מרתק. סרט

 עברה המלחמה בתקופת באיטליה■ קתולים
ביו למדד, שם הניטרלית. שבשוויץ לג׳נבה,

 התפרנסה המקומית, באוניברסיטה לוגיה
 ופועלת רצפות שוטפת כמלצרית, מעבודה

 החזק הרצון בעלת היפהפיה חרושת. כתי׳
מבוקשה. את השיגה הדמית והשאיפות

 אסיסטנטית מתילדה היתר, כבר 22 בגיל
ב הצעירה ג׳נבה, באוניברסיטת לביולוגיה

 צעיר הבירה זו עבודתה בעת המרצים. חבר
 היה הוא דנון. דויד בשם וצנוע ממושקף
 תקופה שריצה אצ״ל איש דנון, ישראלי.

מתילדה את נשא ולטרון, יפו בכלא ארוכה
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מדענית.דנון
ביותר היפה ההישג

 ברית לכרות צריכה ישראל מדינת יחסים.
ה שתי בהשגת לה שתעזור מוינה כל עם

 המועצות.״ ברית כולל הנ״ל, מטרות
 ענה ערב? מדינות עם השלום יושג כיצד

 הקרובה ״הדרך הצעירים: חוג מצע כך על
 עם הוגנים יחסים לקיום ביותר והיעילה
 ובכפרי בערי העוברת זו היא ערב מדינות

 מהותי שינוי לשנות יש בארץ. המיעוטים
 בארץ: הערבי המיעוט כלפי ביחסנו ויסודי

 שווה־ אזרח של לרמה הערבי האזרח העלאת
פעו ובעיקר הצבאי, הממשל ביטול זכויות,

 בין הנפשי היחס לשינוי מקיפה הסברה לת
לערבים.״ היהודים

. מעורפל, י . . ל כ ספק, להם יהיר, לא א

 אחרי ארצה. עמו שתעבור בתנאי לאשה,
 זכו לימודיהם, חוק את סיימו שהשניים

ארצה. עלו בדוקטורט,
 של האושר חיי מהוליווד. מיליונר

עיסו למרות רב. זמן נמשכו לא דנון הזוג
 1 החברה וחיי להם, שנולדה הבת המעניין, קם

 ] דויד מתאימים. השניים היו לא בישראל,
וב בחלקו השמח ושקט, צנוע היה מון

ו חלומות מלאת היתה .מתילדה עבודתו.
התגרשו. השניים נערצת. חברה אשת

 מיליונר,״ בטח אותה יתפוס הבאה ״בפעם
 ► ה־ חברתם על מתילדה של חברותיה אמרו

 י הלחישות, מן התעלמה. מתילדה יפהפיה•
הכירה היא מדע. בענייני לעסוק המושיעה
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