
ת י פ צ שמורות) הזכויות (כלת
ראקי־ שיגור על הידיעות מן המידה על יתר תתלהב אל •
את שעוררת בצורה פורסמו מאד, מופרזות הידיעות לחלל. ישראליות מות

 המשגרות־נוילים. המעצמות למועדון ישראל מצטרפת כאילו הכוזב הרושם
_______מבוטלים. אינם כי אם יותר, צנועים ישראל סיכויי

הדירקטוריון של הבא יושב־הראש להיות עשוי צור יעקב •
 כי מקווה צור גרנות. אברהם של במקומו לישראל, הקיימת הקרן של
הסוכנות. בהנהלת הנוכחית עבודתו את, לעזוב שיצטרך בלי התפקיד את לקבל יוכל

כי יתברר באם יפו. מינהל את לבטל עלולה תל-אכיב עירית •
 במינהל, הימין של הבכירה הפקידות את יחסל לא שפאק אריה של מעצרו

 המינהל מוסדות יבוטלו לפיה מפא״י, נציגי של ישנה בהצעה העיר הנהלת תדון
תל־אביב. עם יאוחדו העצמאיים,

של הלאומי האגף ״אל־ארד", לקבוצת צפוי חמור מסע־דיכוי •
 אל־ארד פירסומי כי לדעת נוכח שמנגנון־החושך אחרי בארץ. הערבית החזית

 קבוצה לתעמולת קץ לשים כנראה הוחלט גלים, מכים הממשלתית המדיניות נגד
צעדים אפשריים המדינה. וכאויבת אל־נאצר עבד של כסוכנת אותה להוקיע זו,

קיצוניות!. בהאשמות משפטים ואף הגלייה כליאה, כולל חמורים,

תל־ בסכיח מפא״י מזכיר נוספת פעם יהיה כסה יונה •
 הסניף, במזכירות הגוש של מהרוב יותר קטן יהיה מינויו לאישור הרוב אביב.

תל־אביב. בסניף מפא״י וותיקי בקרב חילוקי־דעות בגלל

 עלול בהן, מנחם מפא״י, של השכונות ח״ב של מעמדו •
 כי טוענים הגוש מראשי כמה בתל-אביב. המפלגה בטני!? להתערער

שנדרשו. כפי הסניף למזכירות בבחירות הצביעו לא ;הכזיבו אוהדיו
המפלגה נציג יהיה לשעבר, מסא״י ח״ב ניצני, יעקב #

במרינה1
)4 מעמוד (המשך

 של שמותיהם הוזכרו חלוקות. הדעות היו
ו לנדאו חיים בן־אליעזר, אריה הח״כים

 היתד. אחד איש לגבי רק מרידוד. יעקב
ה מזכירה דרורי, אברהם אחידה: הדעה

 ניכרת מתמיכה הנהנה המפלגה, של ממושקף
בגין. של

 לוין של ידידיו ץ לדון כדאי מה על
 ״להקים סופית. להחלטה להגיע הצליחו לא

 הציע שיטת־הבחירות,״ בעית על רעיוני חוג
הנוכחים. אחד

 על לשיחות ״חוג אחר. העיר ״לא,״
למיעוטים.״ היחס

 אמר כספים,״ בזבוז למנוע איך ״לחשוב
המ אחד שהיה הבית, ״בעל שלישי. אורח

 תנועת־החרות של התקציב לעניני קורבים
 כי היטב יודע האחרונות, השנים בשלוש
חמורות.״ שגיאות נעשו זה בשטח

 העלה היחידה המעשית ההצעה את אולם
נח החלטות להחליט ״אסור עצמו: לוין

 ״צריך הנלהבים. לאורחים אמר פזות,״
 רעיוני חוג רוצים: אנחנו מה בדיוק לברר

 לנו יש אם לברר עלינו פוליטי. גוש או
 בועידה להופיע כדי משותף מכנה בכלל

תנועת־החרות.״ של הקרובה
לשוחח ״עלינו לוין: של נוספת הערה

גזכגזאגגז בין
הס היהדות של העולמי לכינוס שתסע הישראלית במשלחת

 בגלל מהכנסת, ניצני של סילוקו על פיצוי תהיה זו נסיעה באירופה. פרדית
זה לכינוס מפא״י של השני הנציג כי לוודאי קרוב במפא״י. הבולגרים עם ריב

שיטרית. בכור המשטרה שר יהיה

מעשי־האונם. על העונשים להחמרת הדרישה תועלה •
 ח״כי על־ידי בכנסת תועלה היא תנועת־החרות, במרכז סוכמה כזו שהצעה לאחר

המפלגה.
 להתמחות למשפטים סטודנטים יוכלו לפיה הצעת־חוק, •

הפרוגרסיבים ח״כ על־ידי לכנסת תוגש לימודיהם, בתקופת במקצועם
אפסיים, המשפטי: היועץ בהתנגדות שתיתקל ההצעה, לקבלת הסיכויים הררי. יזהר
ברו החלטה התקבלה מכבי במרכז בכדורסל. הליגה פיצוץ צפוי ׳•

הנמ הקבוצות שתי לנשירת להסכים לא הקיים, המצב את להקפיא לדרוש רה
 אחת של עלייתה את רק לאשר מוכן מכבי נמוכה. לליגה הטבלה בתחתית צאות
 יתנגד ההצעה, מן ייהנה שלא הפועל, השניה. הליגה שבצמרת הקבוצות משתי

תוקף. בכל לה
אחרי ״דבר". ומערכת המושבים תנועת בין לסבסוד צפה •

 בועידה סוערות הפגנות בעריכת המושבים תנועת את האשים מפא״י שיומון
 המושבים תנועת ח״כי כמה פנו המפגינים, את לדין להעמיד דרש החקלאית,

היומון. עורך שורר, חיים לבין בינם ביו־ור לקיים דרשו דבר, למערכת במפא״י
בעולם. יפה טיול להפסיד עומדים בכירים פקידים במה •

 משרד ראשי בהשתתפות אילין, אפרים של 1על־חשבונו להיערך צריך הטיול
 לבקר כדי בארץ, כלי־רכב בהרכבת לטיפול הבינמשרדית והועדה התחבורה

 מכוניותיהם הרכבת סיכויי את לברר במגמה ויפאניים אירופיים במפעלים כביכול
שגרירויות אצל בירר הועדה מחברי שאחד אחרי בספק הועמד הטיול בארץ.
של הצעה שנדונו: ההצעות בין אפסיים. להצלחה הסיכויים כי בחו״ל ישראל

 ר.ם מה לדעת באדר, ויוחנן בגין מנחם עם
בנידון.״ חושבים

 חצות, אחרי שהסתיימה הידידותית, השיחה
 לא הדעות מיידיות. לתוצאות הביאה לא

 החליטו בשיחה המשתתפים שבעת גובשו.
שנית. להיפגש

 בה שעה באותה מדהימות. דרישות
 תנועת־החרות, מצב על וידידיו לוין התדיינו
 לגיבוש שהגיע אחר, גוש בירושלים התארגן

מלא. יותר
 החוג של והבלתי־פעיל הרעיוני מדריכו

ה המנהיגים אחד אחימאיר, אבא החדש:
 הצעירה האינטליגנציה על ביותר אהודים

 היו המעשיים המארגנים תנועת־החרות. של
 אחד תא־הסטודנטים, של חברים שלושה
 המפלגה בסניף ביותר* החזקים הכוחות
בבירה.
הת הבחירות, של האכזבה אחרי מיד

 במשך דן בירושלים, המפלגה סניף כנס
 מארגניו: פעילותו. המשך על פעמים כמה

 ברון נתן ),23( נוף עקיבא הצעיר המשורר
 ועורך־הדין אחרונות, ידיעות כתב ),22(

 חבריו: בפי המכונה ),27( ארידור יורם
תח שורף הבאה בכנסת שהמקום ״האיש

במ שהתארגן החדש, החוג דרישות תיו.״
מד היו הסניף, על השתלט רבה, הירות

הימות:
בישראל. גרמניות פולקס־וואגן מכוניות בישראל להרכיב יפאנית חברה

 אקסלרוד, אברהם בסניף: השלים הכוח *
הלאומיים. העובדים הסתדרות איש

דרי סביב הטשטוש כל את להפסיק •
 לומר הארץ, כל לכיבוש תנועת־החרות שת

זה. בענין חושבת המפלגה מה בגלוי
ל התנועה עמדת את מחדש לשקול •

 אחרי ביחוד גרמניה,—ישראל יחסי גבי
 דודקא זו בשאלה ביג׳י עמדת כי שהתברר

אותו. חיזקה
 ידידות על ההתפארויות את להפסיק •
 רקע על אותה להסביר צרפת, עם הנצח

חולפים. פוליטיים אינטרסים של
 כל כי יתברר מחר אם בגין יעשה ״מר,

 דקה תיגמר צרפת עם הנצחית הידידות
 כל־שהוא להסדר יגיע שדה־גול אחרי אחת

 בפאתום שאל באלג׳יריה?״ המורדים עם
והרזה. גבה־הקומה ארידור יורם

מע דרישות דרורי? את מריץ מה
 את להקדים הצעירים: של יותר שיות

 השנה נובמבר מחודש המפלגה ועידת
 עורך- את למפלגה להחזיר אפריל, או למרס
 על לדעתם אותה שעזב תמיר, שמואל הדין
רעיוני. רקע על לא אישי, רקע

 בכל לפחות תנועת־החרות, צעירי הצלחת
 של הארצית הועידה מועד להקדמת הנוגע

 הירושלמי הסניף מהירה. היתד, המפלגה,
 המפלגה למרכז העביר הצעתם, את קיבל

הועידה. את להקדים דרישה
 את הדאיגה הירושלמי הסניף של ההחלטה

 אברהם את הריצה תנועת־החרות, ראשי
 ״זה לירושלים. התנועה, מזכיר דרורי,

 לירושלמים, דרורי הסביר בלתי־אפשרי,״
 הלאומית, העובדים להסתדרות כי ״זכרו

 יש שוסטאק, אליעזר על־ידי המודרכת
 פנימיות, בבחירות לנצח ארגונית אפשרות

במפ האמיתי המצב את ישקף לא זה ודבר
 הוסיף מזה!״ תשכחו תמיר? עניו לגה•

 להחזיר יסכים לא בגין כי שידע דרורי,
למפלגה. אותו

 את להקדים הדרישה מן נסוגו הצעירים
הס את לחזק רצו לא הם הועידה. מועד

 מעסקניה שחלק הלאומית, העובדים תדרות
הח הם בגין. מנחם של מעמדו על איים
ברא לעמוד באדר יוחנן לד״ר להציע ליטי
 עליו הרעיוני החוג יתפתח איך לראות שם׳

לוין. נחום ד,ח״כ של בביתו דובר
 במצודת הויכוח כי היה נראה השבוע

 המפלגה ועידת עד הפסק בלי יתחמם זאב
 היו החימום מן חודשים. עשרה בעוד

 שלא הניטראליים, העסקנים רק מרוצים
 הבישול ״מכל הפנימיות: במלחמות התענינו

למפ טעים יותר צלי רק לצאת יכול הזה
 הויכוחים ״כל מהם. אחד השבוע טען לגה׳״

 שמוסיפים התבלינים, הם האלו הפנימיים
המפלגה.״ לקיום טעם

עתונות
יוק! מאלטוז

 היה איננה!״) (״מאלטה יוק!״ ״מאלטה
ל תורכי אדמירל שמסר ההיסטורי הדו״ח

 את לבצע מבלי לאיסטנבול כשחזר שולטאן,
 אנשים הלכו מאז האי. את לכבוש משימתו

 המציאות העלמת כי האמינו בדרכו, רבים
לכיבושה. תחליף לשמש יכולה

 מכובד גוף זו למסורת הצטרף השבוע
 סודי, מיסמך הגיע העתונים למערכות מאד.

 משר, העתונאים, אגודת מזכיר בידי חתום
 העורכים ועדת הממושקף: רון הודיע רון.
 שהחל החליטה הישראליים העתונים של

הת של מקרים בישראל אין שוב מהשבוע
 ורצי- מגונים מעשים מעשי־אונס, אבדויות,

 בהשתתפות ועדת־משנה, חות־משפחתיות.
 אריה ועורך־סעריב שוקן גרשום עורך־הארץ

איננה. מאלטד, כי החליטה דיסנצ׳יק,
 על ידיעה ״בכל טראגי. באופן מת

 ״לא המחייבת, ההוראה קבעה התאבדות,״
 ישתמשו אלא ההתאבדות, עובדת תוזכר
טרא בנסיבות מת הבאים: הביטויים באחד
 בלתי־ באופן מת פתאומי, באופן מת גיות,

צפוי.״
 תוספת שום תינתן ״לא ההוראה: הוסיפה

המ ועל הביצוע אופן ועל המתת אופי על
 תמונות יתפרסמו לא ההתאבדות. של ניעים

 לא וכו׳. דירותיהם ושל המתאבדים של
 מכתב. אחריו השאיר כגון: משפט יצורף
מש אחריו השאיר שהנפטר לציין מותר

פחה.״
 אחריו השאיר לא המתאבד אם קורה מה

 י כן לפני אותה שהרג מאחר — משפחה
שפחה... יתפרסם: זה במקרה  נמצאה ״מ

 גם טראגיות.״ בנסיבות שמתו סבורים מתה.
המני על פרטים להוסיף אין זה במקרה

עים.
 להזכיר היומי לעתון מותר זאת, לעומת

 במקרה אך הצליח. שלא התאבדות של נסיון
זאת, בכל המתאבד מת הנסיון שאחרי

11♦* תזה חעו?ט€


