
שמורות) הזכויות <כלתצפית
האזורים את לחלק

 את, מערבה להזיז : כלומר
פעולות של לשורה לצפות

במדינה
 יציע שהאו״ם אפשרות קיימת •

- סוריה לגין ישראל בין המפורזים
-ש זה רקע על .המנדט ימי של הבינלאומי הגבול

 ב״כיבוש הן המדיני, בשטח הן — ישראל ו!זצד הסורים מצד ופעולות־נגד
מוגמרות. עובדות ליצור במטרה הגבול, על קרקע״

 יעקב הדתות שר נגד לצוו־על־תנאי כקשה שתוגש יתכן •
 ברב משרתו כי מודיע הוא אין מדוע שינמק טולידאנו, משה

התגבשו הספרדית העדה בתוך פנויה. יפו, תל־אכיכ של ספרדי רא׳טי
 לפיו הקיים, המצב את לבטל הרב מן התובעת אחת — חזיתות שתי לאחרונה

 מפא״י, בתמיכת שניה, חזית בעוד בתליאביב; הרבנות מכס בחופש הוא נמצא
 הקודמת משרתו׳ פינוי על להודיע מוכן עצמו הדתות שר זו. לדרישה מתנגדת

כי הבטחה וקבלת ל״י, רבבות גמה בסן מתאימים, פיצויים קבלת לאחר רק
ים■כמתא לו הנראה אדם יהיה בתפקיד יורשו
״העולם כתכ כחברת להיראות מפא" לעסקן מותר האם •

? " ה  בעקבות במפא״י, נוקב לדיון נושא תשמש זו חשובה בעיה הז
 נחום נגד המפלגה לראשי עופר, מצעירי בראלי, מוריק ששלח תלונה מכתב

 בתל־אביב המפלגה סניף ברחוב. הזה העולם כתב עם כביכול נראה כי על רז,
במפא״י. הנעשה על פנימי חומר רז הדליף לפיהן הטענות, אמיתות את יברר

הפנימי. בדיון זכאי יצא רז כי להניח יש
 מכוחם יותר גדול ייצוג לקכל עשויים צעירי־עופר •

 כבר נתקבלה לכך הסכמה כתל־אכיכ. מפא״י סניף במוסדות היחסי
הגופים שני בין וזיחסיס את לרכך כדי בתל־אביב, השולט הגוש, בקרב

המפלגה. ועידת לקראת 'הפנימיים

)4 מעמוד (׳המשך
 מעוניינים היו הצבאי המימשל אנשי שבוע:

 כדי האפשר, ככל קיצוני חומר בפירסום
ל כהוכחה המועד בבוא לנצלו שיוכלו
המדינה. לבטחון המימשל חיוניות

 אל־ארד״, ״משפחת בקרב היו למזלם,
 את לקרוא אוהבים המערכת שחברי כפי

 המועד בבוא כי שדאגו אנשים כמה עצמם,
להסתמך. מה על המימשל לאנשי יהיה

 היו הדרך, בראשית היפות. הפנים
ב לילית בישיבה חיוביות. אל־ארד כוזנות

 קשים לבטים אחרי נתקבל, העתיקה עכו
 המטרות על רק לא שחזר מצע־יסוד מאד,

 שיחרור ערבי, (איחוד הערביות הלאומיות
 לחזור לפליטים זכות מתן האימפריאליזם, מן

 השתלבות של בעקרון תמך גם אלא וכוי),
יש בין שיתוף־פעולה ושל במרחב ישראל

ה הלאומית התנועה לבין מתקדמת ראל
ערבית.
 עקרונות על לשמור היה קל לא אולם

 אל־ארד, אנשי היומיומית. בעבודה אלה
 אף ושהגבלות־ר,תנועה פוליטיקאים שאינם

 תחת עמדו ולהידבר, להיפגש להם הפריעו
 יותר. הקיצוני הערבי, הרחוב מצד קשה לחץ
 באחתה הדוגלים קטעים שבצד קרה כך

 קטעים אל־ארד עמודי על הופיעו ובשלום
ישראל. נגד רע״ם תעמולת על החוזרים
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ןוו2\זני ב\זערת גזעבגר רא נזןאץ, בתצרת רטבור רי \זת\ רא ״אם
1 תנועת־ של הנפרדת המגבית את יארגן דרורי אברהם •

ת רו ח ת. ה רי כ ה ־ ת צו ר א  חודשים, שלושה תוך לארצות־הברית יצא דרורי ב
משרתו את יעזוב לא ה|א לינואר. 1ב־ שתתחיל העצמאות מגבית את יארגן

המפלגה. של כללי כמזכיר

ראש שכטר, ליעקב אי־אמון הצעת שתוצע לודאי קרוב •
 אדמת על שהה שכטר הסיבה: הבא. בשבוע שתיפתח תנועת־החרות, מועצת

פוליטי. בכינוס שם השתתף גרמניה,

והסופר תנועת־ההרות מנהיגי כין חריף לויכוח צפה •
סף  ז׳בוטינסקי. זאב ראש־בית״ר של חייו על ביאוגרפיה שכתב *טכטמן, יו

השניה, העולם מלחמת לפני בגרמניה בית״ר התנהגות את תיאר שכטמן הסיבה:
דבוטינסקי. זאב לה שהציב המטרות את הולמת בבלתי

 הצ"כ סיעות בכל כמעט תחול חדשה כללית היערכות •
 מיוסף שנפרד ספיר, יוסף ח״כ המפלגה. לועידת הבחירות לקראת

 יוסף את גם אליו שיצרף לודאי קרוב עצמאי, בגוף לבחירות יון!יע סרלין,
 רימלט אלימלך שח״כ אחרי חדש, בהרכב תופיע איגוד־העובדים צמרת ריבלין.
 חודשים. לששה חופשה לוקח הוא כי האיגוד מזכירות בישיבת השבוע הו׳דיע

בראש סטופ. אברהם ד״ר הרשימה: בראש להופיע העתיד העיקרי המועמד
 של סגור כנס השבוןע שקיים סוזאיב, זלמן בבחירות ישתתף חוני־הצעירים

סיעתו. פעילי

•  להשתרבב עלול במשרד־האוצר בכיר פקיד של שמו ־
שמו חרסינה. כהברחת הנאשם אברמוביץ, שלמה נגד למשפט

עליה. חיפה ההברחה, על ידע כי לטענה בקשר הוזכר הבכיר הפקיד של

מקצועי ארגון להקים עומדים בישראל התיאטרון במאי •
 והאיגוד בארץ, התיאטרונים כל במאי בארנון יתאגדו התכנית לפי משלהם.

 הבמאים אחד תנאים. ובאילו להשיג התיאטרונים יוכלו במאי איזה שיקבע הוא
. הבמאים. שאר כל של עבודתם על יפקח יועץ, במאי בתפקיד ישמש

 בשוט עודכם את הקורעים ״המושלים
החיו מרגעיו באחד אל־ארד, כתב הדיכוי.״

ה הפנים את מייצגים ״אינם ביותר, ביים
 קיר מקיימים הם היהודי. העם של יפות

 בעלי היהודים לבין ביניכם שחורה מזכוכית
 פצעי את יחבשו שלא כדי החי, המצפון

 במערכת־ לצדכם יעמדו ולא גבכם, על השוט
הצודקת.״ כם

 כפר־קאסם, לשפוטי החנינה מתן אחרי
 עברון בועז של מאמרו את אל־ארד העתיק

 בשפרעם המפגין רצח אחרי החנינה. נגד
מור בלתי־תלויה, ועדת־חקירה להקים הציע
 גישה בעלי עברים וחמשה ערבים משני כבת

חיובית*.
 בצד אולם התמישיז הגיים איה
 מרחבי, לשלום הדרך על הרציניות הכתבות

 הנוחים ארסיים, משפטים באל־ארד חסרו לא
ה ל״גבולות ליגלג אל־ארד עוין. לציטוט
להב תמיד הקפיד לא ישראל״, של קרטון

 לבין הממשלה מדיניות על ביקורת בין דיל
 העתיק פעם עצמה. המדינה על ביקורת
 שלם קטע המקור, את לציין מבלי העתון,

 ישראל מתוארת בו הקאהירי, מרודאל־יוסוף
 ושבים בעוברים מבטים השולחת כפרוצה
 היתד, ״זו העורכים: כך על (התנצלו ברחוב.

טעות!״)
 של ביותר הקיצוניים הקטעים גם אולם
ה הדברים מן יותר מתונים היו אל־ארד

 בשיחות ישראליים ערבים על־ידי מושמעים
לנ דאג הצבאי שהמימשל מכיוון פרטיות.

 ומשאי־ מחייה במדינה, הנעשה מכל תקם
 ונפש בלב צמודים שהם לכך גרם פותיה,
ה משידורי ניזונים הערבי, בעולם לנעשה

 מגו־ השקפה וחסרים קאהיר של תעמולה
 שאינה הצודקת, התמרמרותם משלהם. בשת

מציאר פוליטיים שיקולים על־ידי מוגבלת

הזה. העולם עורן המוצעים: בין *

 בלתי־הג־ ביטוי פעם לא לה מוצאת תיים,
זה. מכלל יצא לא אל־ארד יוני.

 תפקיד זו מבחינה גם מילא .אל־ארד אולם
 גלוי, ביטוי זו להתמרמרות נתן הוא חיובי:

ההת ובצד למחתרת. ירידתה את בכך מנע
 לפחות, גם, הצביע הבלתי־מרוסנת מרמרות

 של לפתרון חיובית דרך על קלושה, בצורה
 כאשר אל־ארד: לדעת המועד, שיתוף־פעולה.

 ערבי דגל תחת כולו הערבי העולם יתאחד
 וכאשר אל־נאצר) עבד דגל (היינו: לאומי

 שיקבלו מתקדמים, ״חוגים בישראל ישתלטו
לש ונאמנה נקיה יד להושיט עצמם על

.״ כניהם . .
 בבית־ מורה קהוואג׳י, חביב השבוע טען

 כעורך שהוצע בחיפה, נוצרי תיכוני ספר
(שהשל העתון של בבקשת־ר,רשיון האחראי

 פורמליים): בתירוצים להעניק סירבו טונות
פעו נגד בגלוי השקפתו את המביע ״אדם

 הצבאי המימשל את המתקיף הממשלה, לות
ה לגייס שייך אינו — ההפליה חוקי ואת

 פעולות על־ידי נוצר החמישי הגייס חמישי.
 את יקרבו צודקים חוקים עצמן. ההפליה
העמים.״ שני בין וההבנה השלום

מפלגות
״חרות״ את הציל בגין

הממוש מזכירה דרורי, אברהם של חדרו
 ליד עשן. מלא היה תנועת־החרות של קף

 ׳חרות, של ועד־העובדים נציגי ישבו שולחנו
 העכשוי והעורך באדר יוחנן ד״ר עם דנו

 זו היתר, העתון. עתיד על רמבה אייזיק
 שגר־ ,היומון גורל על המכרעת הישיבה

 וש־ ,לירות אלף 18ל־ מגיע החודשי עונו
אלפים. כמה על עולה אינה תפוצתו

 הפעם זו היתד, לא לקצץ. : השיטה
ההס לדיון. הועלה העתון שעדן הראשונה

 למחרת כבר היתה עליו הראשונה תערות
 מילא לא חרות כי כשהתברר הבחירות,

תנועת־החרות. ראשי בו שתלו התקוות את
משוכ היו המפלגה מרכז חברי כל כמעט

 הבולע העתון, את לסגור כדאי כי נעים
ב תמכו בעיקר הדל. מתקציבם סכומי־ענק

 ד״ר כסוף־השיער הח״כ הסגירה רעיון
 מרידור, יעקב המשופם והח״כ באדר יוחנן

תנועת־החרות. של הכספיים בעדנים המטפל
 יומי עתון להוציא להפסיק הרעיון אולם

 בגין, מנחם המפלגה מנהיג הפרק. מן ירד
 התנגד התלונות, כל את בסבלנות ששמע

 לא העתון כי לבסוף פסק השונות, להצעות
ייסגר.

שנ המרכז, חברי של המיידית ההחלטה
את לבחור הקיצוניות: מתביעותיהם סוגו
לועדה דרורי ואברהם באדר יוחנן ד״ר

 מה תקבע העתון, בעדני שתדון מיוחדת,
בו. להיעשות שצריכים הקיצוצים

 היא לבדה. פעלה לא באדר־דרורי ועדת
 נעים־ חרות עורך את לייעוץ אליה צירפה

 חוות־ את ושמעה רמבה, אייזיק ההליכות
ל החליטה ממושכים דיונים אחרי דעתו.
אלפים בשבעת העתון גרעון את הקטין
 אלף 11 על אותו להעמיד לחודש, לירות

העתון. מנגנון קיצוץ השיטה: בלבד. ל״י
 שנודע אחרי מיד יפוטר? ומי מי
בחרות החלד, האפשריים, הפיטורים עדן

 מערכת. ועובדי כתבים של בהולה התרוצצות
 הקיצוצים כי שקיוו הכתבים, לדעת בניגוד
 דווקא להקטין הוחלט העתון, בראשי יפגעו

עורכי־הלילה. מספר את ובעקר מספרם, את
 באדר־דרורי ועדת החלה שעבר בשבוע

 נשלחו פיטורים מכתבי תוכניתה. את לבצע
 גזת־ (״קובה״) יעקב העתון מנהל ידי על

 ב־ עבודתם כי קבעו העובדים, לכל טהייד
למרץ. 1מ־ החל תיפסק עתון

ה לשלבו בחיית הניתוח הגיע השבוע
 הוזמנו היומון של ועד־ד,עובדים נציגי סופי.

 על ורמבה. דרורי באדר, ד״ר עם לישיבה
 כל של מצבם הועלה הניתוחים שולחן
 חיכו הסקרניים הכתבים העתון. עובדי

הדיון. לתוצאות בקוצר־רוח
 שלא הועדה, של הכמעט־סופית ההחלטה

 בחיפה העתון סניפי על הדיון את סיימה
 קסלר, צבי הכלכלי המדור עורך וירושלים:

 ועורך־ קליינמן ישעיהו הצבאי הכתב
 את ימשיכו לא אלפרין, אלחנן הצייר הלילה

מרץ. חודש תחילת אחרי עבודתם
 את שאפפה הכללית ההתרגשות כל בתוך

 לעובדה לב לשים שכחו הם היומון, כתבי
 באדר יוחנן ד״ר חשובה: פחות לא חדשה,
 יהיה בעתון, קבוע באופן לעבוד יעבור
 יקבע המפלגה, צמרת מטעם עליו ממונה

החדשה. מדיניותו את

ההסתדרות
□,תו לפי שטמו□

 סוער היד, המדינה ראשי בין הויכוח
הרא- הועידה נפתחת שנה 39 ״לפני מאוד.
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