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 ב־ ורב״ט סמל מחבריו, כפול. תשבץ זהו
 מעל החלודה את יחד הברישו צה״ל,
 התשבץ את חברו שלהם, העברית שעורי

 דורון ורב״ט דוידי דויד סמל שוטפת. על
 שניהם גוטליב,

גיוו חי״ר, אנשי
נעלמי־ את נו

הע־ מכותרות הם
 האחרונות תונים

היסטורית־ ועד
ה־ של העגבים
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ס סו ר ה מ ג נ
 עיסקת־נשק משלה. דאגות היו לישראל

 על הויכוח את חידשה גרמניה עם חדשה
 האמריקאי הצי צלב־הקרס. למולדת היחס

 הערבי. לחרם השבוע, נסתבר כך הצטרף,
 לסיומה. הגיעה חשובה חקלאית ועידה

ב מאזיניו את להטביע איים ישראל קול
 במיוחד קר ומזג־אוד־ר פירסומת שידורי

נזלת. של לנחשול גרם
 מופנות היו הישראלי האזרח עיני אולם
 עקב דרוכה במתיחות למרחקים. השבוע

 בקצה שהתרחשה לאומית, דרמה אחרי
ההד ההתמוטטות התיכון: הים של השני

המת והתקוממות דה־גול הגנרל של רגתית
באלג׳יריה. הלבנים יישבים

ב נשארו. הסדקים נופל, הטיט
 את ישראל מנהיגי השלו שלמה שנה משך

הת של תקופה עוברת צרפת כי עצמם
 תתגבש הארוך הגנרל בהנהגת וכי חדשות,

 חסד מטבעה הנוטה גדולה, כמעצמה צרפת
הערבים. את מטבעה והשונאת לישראל
 מתערער החל אלה מהנחות השני החלק

 דה־גול כאשר האחרונים, בשבועות בגלוי
 האל- המורדים עם להתפייס בחצי־פה ניסה

 עם ולהתפשר מישראל להתרחק ג׳יריים,
 הוכח השבוע אולם אל־נאצר. עבד גמאל

 כוזב: היה ההנחה של הראשון החלק גם כי
 ב־ העמוקים הסדקים התחדשה. לא צרפת

 זמנית כוסו רק אלא תוקנו, לא •קירותיה
 דיבורים ושל אישית פרסטיז׳ה של דק בטיט

ו״תפארת״. ״גדולה״ על
 הסדקים התגלו נופל, הטיט החל עתה
 נסיונות כי הוכיחו הם חומרתם. בכל מחדש
 פאתתיים הם למעצמת־עולם להיות צרפת

 באלג׳יריה שלטונה וכי — בחוסר־סיכוייהם
 שעלול מה של הדם בנהרות לסיומו מתקרב
משולשת. למלחמה להפוך
 ואם בכך רצה אם הישראלי, האזרח לגבי

 הסוס ברורה: להיות המסקנה החלה לא,
נגמר. ישראל של הצרפתי

הממשלה
הרו ה היז ד ל גו 1 מ

במס הרחש עבר דיפלומטית!״ ״מחלה
 מאיר גולדה הודיעה כאשר ירושלים, דרונות

 לצערה, תוכל, שלא השבוע, ראשון ביום
 הצטננות. מפאת הממשלה בישיבת להשתתף

 שהיא מפני הממשלה את מחרימה ״גולדה
הזקן!״ על מרוגזת
 היתד, גולדה — כוזבת ידיעה זאת היתד,

 נכון: היד, השני החלק אולם מצוננת. באמת
 היא הסיבה: מרוגזת. באמת היו|ה גולדה

 בעניני־החוץ שליטתה כי לדעת נוכחו! שוב
ההב כל למרות למדי, רופפת ישראל של

טחות.
 גולדה כשחזרה ומכאן. מכאן קרחים

 מדוכא. במצב־רוח היתד, כבר לארץ, מחוץ
 בכל שמסרה האופטימיות ההכרזות למרות

 בלוד, המטוס מן ברדתה וגם הזדמנות,
מעודדים. מסעה רשמי היו לא

 של מובהקים בסימנים נתקלר, באפריקה
 התבטא הדבר מתגבר. אנטי־ישראלי רגש

 שנשאלה הפרובוקטיבית בשאלה רק לא
עו אתם (״מה העתונאים ממסיבות באחת

 של עם שאתם הדעה את להזים כדי שים
 כי לדעת היא כחד, נ, לכל מעל שיילוקים?״).

ב ויותר יותר מתחשבים אפריקה מנהיגי
ישראל. עם להזדהות חוששים הערבי, לחץ

 שר־ יותר. עוד עגום המצב היה בצרפת
 לפגישה .אותה לקבל סירב הצרפתי החוץ

 רינו בעיות את שתעלה מחשש רצינית,
 מחוכם. בטכסים נקט זאת תחת ואייר־פראנם.

 כל־ גדושת חגיגית, סעודה לד, ערך הוא
 על ברצינות לדבר היה אי־אפשר בה טוב,
ענין.* שום

 את המגלה השר, של השתמטותו אחרי
 ממשלת של והולכת הגוברת הסתייגותה

 גולדה ניסתה ישראל, עם מקשריה צרפת
 ואייר־פראנס. רינו עם ישירים בדברים לבוא

 כי לה שנמסר אחרי כך על ויתרה היא
חיוביות. לתוצאות סיכוי כל אין

 קיוזתה אם לחזור. רוצה אכריאד
 כי טעתה. בבית, נחמה תמצא כי גולדה

 את שהעלה דבר בירושלים קרה בינתיים
 היתה החיצוני. הכשלון מן יותר אף חמתה

 אבן אבא בלי־תיק השר של הופעתו זאת
בה הכנסת, של ועדת־החוץ־והבטחון בישיבת

 ידיעות הצהרון הידיעה את הכתיר '
גולדה לכבוד היפה ״הארוחה אחרונות:
הטובים.״ ליחסים הוכחה משמשת

ישראל. של יחסי־החוץ מצב את סקר
להצ גולדה סירבה הממשלה הקסת עם
 ההתערבויות כי חשש מתוך אליה, טרף

 אחד, מצד פרס שמעון של הבלתי־פוסקות
 לשר אבן אבא השגריר־לשעבר של והפיכתו

 של לענין תפקידה את יהפכו שני, מצד
 ושג־ דוברת של תפקיד מעין בלבד, ייצוג
 כאשר מעמדתה נסוגה היא נודדת. רירה

 לה שהבטיחו לתנאיה, בן־גוריון הסכים
בעניני־חוץ. בלעדי שלטון

 ב־ אבן להופעת בן־גוריון של הסכמתו
 היתה כזה נושא על והבטחון ועדת־החוץ

זו. התחייבות של ברורה הפרה
לז לרשום גולדה יכלה אחד נצחון רק
 היא לתפקיד: מחדש כניסתה מאז כותה

 להחדיר קבוצת־המנהלים נסיון את סיכלה
 זה היה משרד־החוץ. להנהלת מרכזי איש
 לפתע בן־גוריון הציע כאשר חודש, לפני

 אבריאל, אהוד את למנות מפתיעה: הצעה
 משרד- למנהל בגאנה, ישראל שגריר כיום

החוץ.
 מיד הבינו מפא״י, ותיקי שאר וכל גולדה,

 לסיים צריך שהיה אבריאל, המדובר. במה
 האיש הוא בפברואר, בגאנה כהונתו את

 בן־גוריון״אדם של בקבוצת־ר,צעירים המרכזי
ה אחד ושהיה מנגנון־החושך עם הקשור
 1955 משנת המפורסמת ההצעה של יוזמים
 השתלטותו בן־גוריון. של דיקטטורה להקים

 בן־ לצעירי מוסרת היתד, משרד־החוץ על
הירושה. על בקרב נוסף גדול קלף גוריון

גול התעקשה הפעם להתגרות. אסור
 בן־גוריון ויתר המוחלט, סירובה נוכח דה.
ב נוספת שנה נשאר אבריאל הצעתו. על

 אולם הבאות. לקראת צופה גאנה, גלות
המש מנהל לתפקיד גולדה של המועמד גם

 הוא התפקיד. את קיבל לא צור, יעקוב רד,
 את נושא היהודית, בסוכנות לעבוד העדיף

 (ראה נוספים ציוניים תפקידים אל עיניו
תצפית).
המ לתפקיד יכנס לא מועמד שום אולם

 השבוע כי גולדה. של אישורה בלי נהל
 (והנכונה): האחרונה הידיעה זאת היתד,

 במצב־רוח נמצאת היא מגולדה! היזהרו
ההר את לפיצץ עשוי גירוי וכל מלחמתי,

בממשלה. מוניה

מפלגות
ה ס בו ר ת עו ה ־ י ל ע מ ל

 בתוקף הדורשים אין מפא״י, אנשי מכל
 שיטת־הבחירות את בארץ להנהיג יותר רב

 נוכחו השבוע הצעירים. כמו האזורית,
חרב־פיפיות. זוהי כי לדעת

 301( בתל־אביב מפא״י סניף מועצת
 חברים), 51( במזכירות לבחור עמדה חברים)

 חברי אלף 31 של האמיתית הממשלה שהיא
 גייסו זה׳ מאורע לקראת בעיר. המפלגה
 ).1165 הזה (העולם כוחם כל את הצעירים

לנצחון. קיוו הם
 לעומת מוחצת. מהלומה היו התוצאות

הצעי זכו שנבחרו, הוותיקים מועמדי 48
 לרש לעג רק היה זה וגם לשלושה. רק רים
 העמידו לא הוותיקים כי מעיל־העור. בעל
 רחמנות מתוך השאירו צירים, 48 אלא

 בזאת רצו אילו פנויים. מקומות שלושה
 אפילו זוכים הצעירים היו לא הזקנים,
אחד. למקום

 הצעירים, של הראשון המועמד העוקץ:
 קולות, 95 קיבל בראלי, (״מוריק״) מאיר

 הוותיקים, של הראשון המועמד לעומת
נב אילו קולות. 180 שקיבל אלפרט, אורי
 היו יחסית, שיטה פי על המזכירות חרה

 חברים 17 או 16ל־ כנראה, זוכים, הצעירים
במזכירות.

ה ח ת שי מ קו ע ב ק ר ק ה
כו ליד ליבם את לשפוך נדירה הזדמנות

 לעסקנים השבוע ניתנה מלאות קוניאק סיות
 לחגוג שבאו תנועת־החרות, של מאוכזבים

 לדירתו כניסתו את לוין נחום ח״כ עם
תל־אביב. בצפון החדשה
 מדי יותר התעסקו לא האורחים אולם

 הנמצאת הדירה, של הפנימית בארכיטקטורה
לנשו השאירו זו מלאכה הראשונה. בקומה
 עגום בענין דנו הם בנפרד. שישבו תיהם׳
תנועת־החרות. של המעורער בבנין יותר:

 ברוסית: בהסבירו הנוכחים, אחד קבע
 בגין מנחם גרוע. החרות בתנועת ״המצב

 לפני אותו שהכריחו כן־כן, אנשי מוקף
 זה דבר זול. מסע.תעמולה לנהל הבחירות

 לסלק צריך האינטליגנציה. בקולות לנו עלה
סביבו.״ העומדים האנשים את

 כך על לסלק? שצריכים האנשים הם מי
)6 בפנזוד (המשך
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