
תצפיתשסוריה הזכויות (כל
I)

במדינה
רע״ם של נסיונה הפעם: הרקע שוב. יור?ןו ם״ירדףרןן יחסי •

 המסופח הפלסטיני החלק על לבעלות תטען אשר פלסטינית ממשלה להקים
 וגם הוא גם ישתתפו בה בועידת־פיסגת, יידון זה נושא כי יציע זחוויין לירדן.

לחידוש אות תשמש ודחייתה סופית תידחה זו הצעה אולם אל־נאצר, עבד
כמעט יממש מצידה אל־נאצר עבד השניים. בין החריפות המילוליות ההתקפות

פלסטיניים. וצבא ממשלה להקמת תוכניתו את בוודאות

כקרוב תבקר היוגוסלביים ארגוני־הנוער שמשלחת יתכן •
 שהשתתפה הישראלית המשלחת על־ידי נמסרה לביקור ההזמנה בישראל.

 היוגוסלבים, ביוגוסלביה. הבינלאומית הבריגדה של במזזנודהעבודה שעבר בחודש
 לא כדי ישראל עם ביחסיהם הפגנתית נייטרליות על בדרך־כלל המקפידים

ההזמנה. את לקבל כנראה נוטים רע״ם, עם הטובים יחסיהם את לקלקל

 בקשר אחדות־־העבודה, צמרת בקרב רציני סיכסוך צפוי •
 מורכבת שהנהגתה המפלגה, הרביעית. לכנסת מועמדיה לרשימת

 המאוחד, הקיבוץ נציגי של וסיעת־רוב העירוניים פועלי־ציון של מס״עת־מיעוט
 לאחר קיבוצים. חברי של סו) מתוך 8( מכריע רוב על־ידי בכנסת מיוצגת

יהקולות לרוב אחדות־העבודה זכתה ןבה להסתדרות, האחרונות הבחירות
חלקה הגדלת פועלי־ציון סיעת דרשה עירוניים, ביישובים דווקא המכריע

 שכנראה אלא שתידחה, רק לא זו דרישה לכנסת. הבטוחים המועמדים ברשימת
הצימצום .הפרלמנטרית בסייעה העירוניים ייצוג את לצמצם הקיבוצאים ינסו ףא

המועמדים. ברשימת ניר, נחום הכנסת יו׳׳ר אי־הכללת המוצע:

ח כמשרד • ח לריאורגניזציה תופנית עתה כבר מעבדים ה
 יותר הגבוהים בדרגים בעיקר חילופי־גברי יחולו זו תוכנית לפי מקיפה.

ידוע שכבר מאחר בירושלים. המנגנון ראשי ושל בארצוודחוץ נציגים של

העם
ס ק נ פי ס א ה ל ד ל סו
יש כי יודעים העולם בכל משרדי־החוץ

 למדו הם קפריזית. לילדה לעתים דומה ראל
סב עמדה השבוע בסבלנות. אליה להתייחם

רציני. במבחן זו לנות
 בן־גוריון, דויד של חופשתו לכי גרמה

 והפליג הרצל* תיאודור האוניה על שעלה
 חופשה זאת היתד. צרפת. בחוף לנופש
בחו קיים בה בישראל, אולם מאד. רגילה

שגעון־הסודיות מסויימים גים
זאת. לפרסם היה אי־אפשר

 ש־ עד בסוד, נשאר הכל — פנים כל על
 מובן שהיה דבר — בצרפת התפוצץ הענין

מראש.
גדותיו. על הניחושים ים עלה מיד

 ביג׳י ביקר סיני מיבצע ערב כי
 הנחיות לקבל כדי בצרפת, סודי באורח

מעונ מישהו היה שבישראל יתכן לפעולה.
 אל־ עבד את להפחיד כדי כזה, בחשד ין

ה משרד־החוץ אולם ילדותי. באופן נאצר
 אל־נאצר עבד את לפייס המנסה צרפתי,

בזעם. הגיב אלג׳יריה, מורדי את לבודד כדי
ה את כולה הפרשה הזכירה הכל בסך
 בלבוב לרכבת שעלה היהודי אודות בדיחה
 ״לפינסק,״ נוסע. הוא לאן שכנו את ושאל
 ״אתה הראשון, התרגש ״רמאי!״ הלה. השיב
נוסע שאתה שאחשוב כדי פינסק, לי אומר

בג.י2נס ז ן ג י ו . רי ג גז

 חלק ביצוע יעוכב הבאה, בממשלה החוץ שרת להיות תשוב לא מאיר שגולדה
לאשרם. יוכל הבא שהשר כדי הבחירות, לאחר דע השינויים מן

של הכספיות לעיסקות כקשר נוספת לשערוריה צפה •
 בעקבותיה תביא פרטיים, משקיעים לידי בעפולה מפעל־הסוכר מכירת המדינה.

 כי להוכיח תהיה שמטרתן הכנסת, של בוועדת־הכספים שאילתות של לשורה
אחר מונופוליסטי גוף שערך אחרת עיסקת־סוכר להבטיח כדי בוצעה זו מכירה

במדינה.

נציגים שני יהיו הסוחרים שלהתאחדות לודאי קרוב •
ת ס כנ ת. ב עי בי ר  הציונים ברשימת שיופיע פרלשטיין שלמה מלבד ה
מנהל שיף, מנחם את ברשימתה ריאלי במקום תנועת־החרות גם תציב הכלליים,

34ת־ בן שיף יבחר אמנם אם .הסוחרים התאחדות של ליבוא תהמרכזי החברה
חרות. ברשימת ביותר הצעיר הח״כ הוא יהיה

 לכנסת המועמדים מינויי רקע על נוסח, פנימי סכסוך* •
הוא המדובר הקרוב. בעתיד יתגלה הכלליים, הציונים כרשימת

 לו שהובטח שבמקום אחרי מפלגתו, עם בגלוי שחסתכסך חלף, סלו בעורך־דין
מחיפה. ציסרמן צבי יעורך־דין הוצב

 רכב כעלי מרבית כמו ומזלזל, אופניים רוכב אתה אם •
שומרי־התנועה של להסתערות־רבתי צפה התנועה, בחוקי זה,

 לגבי כיוס הנהוגות ההקלות כי למסקנה שהגיע התחבורה, משרד עליך.
 קטלניות, תאונות־דרכים של רב למספר גורסות אופניים, רוכבי של עבירות

להתרמת עד ביותר, נרחבת סמכות לשוטרים תנתן בה חוק, הצעת להגיש עומד

 נוסע באמת שאתה יודע אני אבל לפלונסק.
לפינסק!״

מפלגות
ט ק מיזוג ש אוויר ו
 עסקן אמר בארץ!״ קרה מה יודע ״איני
 של העדרות אחרי השבוע שחזר שמאלי,
בלבד. שבועות שלושה

שה זו היתה אותו שהדהימה התופעה
 כל מרכזי על צלה את השבוע טילה

 כולם. על נפל תנועת־חרות פחד המפלגות:
 בהשגת בגין מנחם הצליח כאילו זה היה

 בלב פאניקה להשליט הראשונה: מטרתו
יריביו. כל

 כינוסי־ההמו* שני י זו לפאניקה גרם מה
 ריתק בהם ובתל־אביב, בחיפה בגין של נים

 הפתיעו ארוכות, שעות במשך אנשים רבבות
הנסיונית הקלפי תוצאות העסקנים. את

אחסנתם. בדמי כך אחר וחיובו מסוימת, לתקופת העבריין שלחאופני׳

 את לפרסם היה יכול שלא הזה, העולם •
תצ בסדור שעבר בשבוע הכניסה הידיעה,

 יסודי ערכים לשינוי ״צפה במילים: פית,
 הן חוזה על בן־גוריון דוד של בהשקפתו

 הסתייגותו למרות הרצל. תיאודור ציונות
 של בדמותו הקשור מכל ביג׳י של האישית

 הנמרצת בהתנגדותו שהתבטא דבר הרצל,
 ארצה, הרצל של עצטותיו להעלאת בשעתו

 הדוקים אישיים קשרים על בקרוב יוודע
 עליו הנושא מפעל עם הממשלה ראש שקשר

הרצל.״ של שסו את

 של מקבילים ודו״חים הזה, העולם של
הו ההמונים, בין העובדים פעילי־המפלגות

 הפעם נראה חרות של כוחה כי להכרה סיפו
מראש. המשוער מכפי גדול

 על להכריז מאיר גולדה דרשה נ^פא״י
 כדי לדירת מדירה ללכת טוטאלי, גיוס

 ואחדות־העבודה, מפ״ם הסכנה. את להדביר
 הבחירות תוצאות סמך על בטוחים, שהיו

 בכנסת, קטנה לעליה יזכו כי להסתדרות,
 וירידה המודד עלית מפני חוששים החלו

כוחם. של מקבילה
הסו כי בטוחים היו כולם כמעט אולם

 מפלגת אחר: מישהו יהיה העיקרי בל
 החישובים, רוב לפי כי הכלליים. הציונים

 על רק לבוא חרות של רצינית עליה יכלה
זו. שניה ימנית מפלגה חשבון

הש שראיין הזה״ ״העולם כתב
 סרדין, יוסף הצ״ב ח״ב את בוע

:מדווח
 מאד שונה אמריקה ציוני בבית האווירה

התרג אין כאן במצודת־זאב. האזוירה מן
מש מיזוג־האוויר מתרוצץ. אינו איש שות,

אי הנאות המזכירות נועם. של הרגשה רה
המפלגה. לגורל במיוחד בחרדות נראות נן

 ארצות־ נשיאי של תמונות שורת מאחורי
 וה־ הסדר לפי הקיר על התלויים הברית,

 באמריקה, המפלגה של כוחה את מזכירים
 גם שהוא סרלין, יוסף של משרדו נמצא
מע סרלין אמריקה. ציוני בית הנהלת ראש
 ונוח שקט במקום פעולתו את לנהל דיף
 המפלגה, של האמיתי הבוס סרלין, כי זה.

 הוא — הוגה־דעות ולא המוני נואם אינו
מק איש האמריקאי, הסוג מן איש־מפלגה

המפ העבודה את הרואה חסר־אשליות צוע
בעיקרו. ארגוני כג׳וב לגתית
אומ סרלין של הפיקחיות פניו הבעת גם

 הוא ״חרות?״ ושלווה. שקט כולה רת
 טוב. נואם הוא בגין ״מנחם בנחת, מחייך

 בין הבדל יש אבל קהל. לרתק יודע הוא
לש הולך הפשוט האיש הצבעה. ובין נאום
בש לבחור והולך — נהנה בגין, את מוע
 שזו יודע הוא כי הכלליים. הציונים ביל

רצינית.״ מפלגה
 מזמין .סרלין ציפור־הטרף. צפורני

 לחתום מסרב צ׳קים, כמה על חותם קפה,
המוס אחד שליח על־ידי לו המובא חוזה על

 מזמן כבר הייתי ממגי? רוצים (״מה דות
הכחו עיניו את ונועץ משם!״) להיפטר צריך
במראיין. הערמומיות לות

 העבר. של מפלגה זו לחרות? יש ״מה
 הבוחר מחתרת. אלטלינה, גרדום, עולי

התו מה עצמו את שואל והשקול השוקל
 הניתן שקול יודע הוא אלה. בכל עלת

 חרות כי לאיבוד. ההולך קול הוא לחרות
 על להשפיע תוכל ולא באופוזיציה, תשב

 המשטר. את לשנות תוכל לא חרות הנעשה.
המשטר!״ את נשנה אנחנו

 ליצור צריכים קואליציה. על־ידי איך?
הש בלי ממשלה הקמת תיתכן לא בו מצב

יוכ בפנים, ואז, הכלליים. הציונים תתפות
 דומה ״המשטר לפעול. הכלליים הציונים לו

 באזרח צפורניו את נעץ הוא לציפור־טרף•
 בפרנסתו, בכל: שולט הוא הגוף. חלקי בכל

 הוא שלנו התפקיד ילדיו. בחינוך בבריאותו,
 לאט־ הגוף, מן האלה הצפורניים את להוציא

הממ לידי תפקידים להעביר ובהדרגה. לאט
 יכולה מה המפלגות. מידי ולשחררם שלה

זה?״ בענין לעשות חרות
שעברה, ״בפעם עצמי: בטחון של ובטון

 ונאמתי בגין נאם שבהם מקומות כמה היו
קיבל אני אבל יפה. יותר נאם בגין אני.
הקולות!״ את תי

 סרלין החדש? המשטר אמא. או אבא
 אינסופי, בוז של בהבעה בכתפיו, מושך

 באוזניו שמזכירים הלאומית בליגה כשחקן
 הכניסו לא מדוע קרית־גת. מהפועל שחקן
 למפלגתם, החדש המשטר אנשי את הצ״כ

חדשות? פנים כמה ?ציבור להראות כדי
 סרלין. אומר בדיחה,״ לי מזכיר ״זה
 פולנית בעיירה מביקור חוזר ציוני ״שליח
 המקומי הגביר את לשכנע שהצליח ואומר
המפ של רשימת־המועמדים בראש לעמוד

שה יתכן נצליח, אם השליח: מסכם לגה.
למפלגה.״ אפילו יצטרף גביר

 מועמדים לקבל מוכן ״איני מוסר־השכל?
 במפלגה. מרירות יוצר זה הבחירות. ערב

 השנים, כל המפלגה בשביל עבד שלא מי
האחרון!״ ברגע מועמד להיות צריך לא

 כי החדש המשטר אנשי טענת בדבר מה
 לאחד לתת מוכנים היו הציונים־הבלליים

 ולא דובים ״לא ברשימתם? בטוח מקום מהם
 הובא לא ״זה בתוקף. סרלין מכחיש יער,״

 תמיר (שמואל) דיבר אולי לדיון. פעם אף
 עסקנים שניהם — שלו האמא או האבא עם

ציונים־כלליים.״
 טועו סרלין הכית. -.*וך הנאום

אלפי עשרת התוצאה• לגבי מודאג שאינו

1145 חזר, חעולם


