
כמדינה
סעדון אנש• כד

 ושליו. שקט הכל היד. עין למראית
 מאשר יותר מלוכדת כיום נראית מפא״י
 הגוש חברי בתולדותיה. אי־פעם נראתה
 לצעירים רוב יש בהם בפניפים פועלים
 היו שלא מפא״י מאנשי מאות ולהיפך.
 תשלום ללא לעבודה התייצבו פעילים,

 עדיין השטח לפני מתחת אך ובהתנדבות.
הפרשה. מדורת שרידי לחשו
 — הלהבות לפתע, בקעו, לפעמים רק
 המנגנין אנשי על־ידי מהר חיש כובו

 השבוע, פרץ, בהם המקומות אחד המנוסים.
העיירה היתד, זה, מעין מאפיין משבר

אור־יהודה.
 ביותר תמוהה נראתה העיתונים לקוראי

 שבועיים, לפני בדבר, שהופיעה הידיעה
 באור- שונות מפלגות אנשי הפריעו לפיה

 הם במקום. אשכול הרצאת בעת יהודה
 אנשיו שעה, אותה היו, היכן הבינו לא
 הדחת של האגרוף איש — סעדון אליהו של

אהל. בבית לבון
 היו שהמפריעים היתד״ הפשוטה האמת
סעדון. מאנשי — מפא״י חברי בעצמם
 ב־ להטתפק מוכן היה לא סעדון, אליהו

 רצה הוא אור־יהודד״ מועצת חבר מישרת
 המועצה ראש ואילו המועצה. ראש להיות

 על זתר1ל הסכים לא פורת, בן הנוכחי,
סעדון. לטובת תפקידו

 בני־עדתו את גייס הטריפוליטני, סעדון,
 והזקא פורת, בן תומכי יוצאי־עיראק, כנגד

מחלקת מנהל פטל, דוד ח״כ בתמיכת
 המועצה, לראש טינה הנוטר עיראק, יוצאי

בבן־פורת. להילחם
 שהסיכסוך לחשוש החלו מפא״י אנשי
ה המפלגה מוסדות אל ויעבור יתפתח

 הפרשה. כל את להשתיק מיהרו עליונים,
 הערבים על לאחראי סעדון את מינו הם

 אל־ של לשבטו מאור־יהודה שלחוהו בנגב,
ו ישוב, אז הבחירות. לאחר עד — החייל

תתחדש. המלחמה

ץ1יחסי־ח
קטנות רבנות סו

 הבא בשבוע הממריאות הנשים 10 בין
 יחסי־ לקשור מנת על אפריקה, ליבשת
 :ינר־ה ליבריה, גאנה, נשות עם ידידות

 כתור סלומון, אסתר בולטת השנהב, וחוף
שבחבורה. היחידה הרווקה

 כי,ר במיסגרת ידידותיה עם יוצאת אסתר
 אפריקה ממשלות על־ידי הממומן ראשון,

 ד,ישי־־ משרד־החוץ עם בשיתוף המזרחית
 מסורית חברות 15 מבין נבחרה היא אלי.
 משום רק לא זה, למסע הצעירה וויצ״ו של

 מחיר לירות, 1,700 בכיסה במיקרה שהיו
 אנגלית שלמדה משום אף אלא הסיור,

שיעורי־איכלקית. חמישה ושמעה בגימנסיה
בינלאו יהסים קושרים כיצד

ה סלומון, אסתר מתארת מיים
: ממושקפת

 הארצי הנשף אחרי התחיל העניין *כל
השג האחרון. בחורף הצעירה, וויצ״ו של
 מאוד והתלהב אז אותנו ראה הגאנאי ריר

 הסיור. רעיון את הציע ואחר־כך מהחברות.
 ואפשר מהטיול נירגשת נורא אני אישית,

 אני באירופה. אפילו עוד הייתי שלא לציין
 שכל אף־על־פי למדינה, משהו לתרום מקווה

 שאני כמובן לאיבוד. הלכו שלי החסכונות
 שדוקטור מפני גילי, את לגלות יכולה לא

גילים. בלי אמרה המשלחת, ראש צימרמן,
 בתור הופעתי פנימיות אופנה בתצוגות

 לי אמרו והרבה גדולה, בהצלחה דוגמנית
 הגאנאי השגריר קורס. לעבור לי שכדאי
 לכאן, לחזור מה לי שאין לי אמר בעצמו

 עיניים לי יש שם. לי, יתנו שלא מפני
 גאנאי, עם להתחתן לי איכפת ולא ירוקות,

יהודי. שיהיה העיקר
הת כבר ישראל? לא או ישראל

 קילו 20 בערך לארוז, מה לחשוב חלתי
 וינאית. ומיטרייה לחודש קיציים בגדים

 אם ואפילו — גשם יורד שבגאנה אומרים
 נופיע פומביות בהופעות להסתכן? למה לא,

 חצאית — הלאום בצבעי אחידה בתלבושת
תכלת. בצבע וחולצה לבנה טרילין
 ואשתדל שונים בשטחים מומחית אני
 לנאום גם נצטרך האפריקאית. לאשר, לעזור
 נאומים כמה לי הכנתי אני נשים. לפני

 קהל, לפני כמו לעצמי ונאמתי ספונטאניים
 יכולה גם אני מאוד. הצליח וזד,

 הצבא ועל פעלתי, מה הרבה להם לספר
כאלה. דברים ועוד

 חושבת לא אני עלי? כותבים דווקא למה
 בינתיים מיוחד! באופן מחברותי שונה שאני

ומקבלות אפריקה על סרטים רואות אנחנו

תיוג יי ■יישמורות) הזכויות (כ?
קקאו. שם גדל ניפלאה, ארץ זוהי הסברים.

שביתות
חוזר קצר
 כונסה העובדים מועצת גבוה. היה המתח

 בין שהושג ההסכם את לאשר מנת על
 לפיו — החשמל חברת הנהלת לבין האוצר
 ממה קטן בשיעור הפועלים שכר יועלה

 להיגמר צריך היה הכל על־ידם. שנדרש
 לשקעים חוברו לא שהחוטים אלא בכך.

 יותר ייצגה לא העובדים מועצת הנכונים.
 שיכלו היחידים החשמל. חברת פועלי את

 הפעולה. ועדי נציגי היו כזה, הסכם לאשר
 היתר, התוצאה כלל. לפגישה נקראו לא הם
מוחלט. קצר —

חו במשך כחירות. כמקום תימרון
 המאבק את מפא״י מנהלת בו ימים, דש
 זו מפלגה נציגי נחלקו הפעולה, ועדי נגד

 זו שונות גישות לארבע השונות בעמדות
אשכול לוי הפועלים: דרישות לגבי מזו,

? הבחיידגוד בהערכת אסינוגזיגת הצגגת האונזר \2וזוזן איפה
שהבחי הבין אך להעלאה, עקרונית התנגד

ה עובדי על השליטה הפסד וסכנת רות
 ירוחם עליית־שכר; כנגד אף שקולים חברה
הפוע במרידת ראה ההסתדרות, נציג משל,

 לצאת מוכן והיה בהסתדרות פגיעה לים
ה שביתת שבירת נוסח בפועלים ולהילחם

 הנהלת הבחירות; קירבת למרות ימאים,
 הפועלים נציגי לרווחיה; דאגה חברת־החשמל

הפעולה. ועדי מהתארגנות אישית נפגעו
 הסכמה על המאבק נערך הראשון בשלב
ן לעצם מפא״י גורמי כל של עקרונית י י נ  ע
 מפא״י, חברי כולל הפועלים, רוב ההעלאה.

העבו ואחדות מפ״ם אנשי בהעלאה. צידדו
 תחת נטלו קנטור, שרגא של בראשותו דה,

הסכ את קיבלו הוועדים, התארגנות חסותם
העובדים. לוועדי נציגיהם לצירוף מפא״י מת

 אלו, חלקיים בהישגים הסתפקו לא הם
 פנימיות לבחירות שתסכים ממפא״י דרשו

 לאיבוד־לדעת־ בכך תביא לאלתר, חדשות
 לא לכך בחברת־החשמל, עצמה של פוליטי
 להודות מבלי להסכים. מסוגלת מפא״י היתה
 את לנהל מפא״י נציגי החלו בפומבי, בכך

הפעולה• ועדי עם ההעלאה על ומתן המשא
 והנהלת האוצר נציגי עם משותפת בישיבה

 בדרישות לדיון שהתכנסו החשמל, חברת
 פלד, את ישירות אשכול שאל הפועלים.

 לא או העלאה להם ״מגיע החברה: מנהל
העלאה?״ להם מגיע

מגי שלפועלים לבסוף הווה גימגם, פלד
העלאה. עה

 ״את אשכול, הורה להם,״ תן כך, ״אם
אני.״ אשלים לחברה, החסרות האלף 750

 בלי — נעשו הללו החישובים כל אך
 גבוהה העלאה דרשו הם עצמם! הפועלים

 על הכריזו כוחם, את להוכיח כדי יותר.
 את ופוצצו הלכו בינתיים חדשה. שביתה
 לאשר שהתכנסה הפועלים מועצת אסיפת

ההנהלה. עם ההסכם את

 השומר גאנה־ניניאה, לגוש כתמורה, תצסרף, העילית שוולטה מאלי: תביעת
רע״ם. ממשלת עם יחסי־שיתוף על

לא הכחירות כתקופת מפא״י את שמציין הרכ הליכוד •
ייפסק, והצעירים הגוש אנשי בין ההדוק הפעולה שיתוף לאחריהן. ימש!"

החדשות מעמדותיחם הצדדים שני  אנשי של סילוקם על חדש מאבק ויתחיל
הבחירות. בזמן כבשו אותן
 למנהיגות המתנגדת ״כשער״, מפא״י צעירי קכוצת •

הוצאת הבא: צעדח מאכקה. את להגביר מתכוונת ונעריו, כיג׳י
 מפא-י עומדת שבפניהן החמורות הרעיוניות בבעיות ידון אשר שבועון,

המפוצלת.

הרא הסילון מטוסי הכנסת אחרי יותר. עוד תתרחכ על" ״אל •
 הקרוב, בעתיד לחתום, הישראלית התעופה חברת עומדת לשירות, שונים

 טייסים מציאת והולכת: המחמירה בעיה שביעי. בואינג לרכישת חוזה על
מחיל־האוויר. ותיקים טייסים משיכת העיקרי: הפיתרון מספקות. ברמות

 הקוכעת תל-אביכ כעידית המנגנון ועדת של הרככה •
 נושא תשמש הכפירים הפקידים של ותפקידיהם דירוגם את

 שבזמן העובדה על מצביעים הליבראלים כינמפלגתי. ומיקוח לדיון
שעתה בעוד והאופוזיציה, הקואליציה מנציגי מורכבת זו ועדה היתה לבנון

 אופוזיציה אנשי לצרף — הדרישה בלבד. הקואליציה מנציגי מורכבת היא
לוועדה.

 חסכונות הקרוכים כחודשים שתקכל לרד תחכה אל •
של בהנהלתו האוצר. ממשרד רכוש ומיפי ארנונה מיפי של

 יעוכב לפיה תוכנית עובדה האוצר, משרד של הכללי המנהל ארנון, יעקב
 בתקופה מגיעים היו כבר הם קודמות שבשנים למרות אלה, חשבונות משלוח

 המדינה, הכנסות על הממונה שרף, זאב בתשלום. החייבים לידי השנה של זו
 שניים. פי אלה סיסים הועלו השינה הסיבה: זו. בדחייה הוא אף תומך

לפני מימים העלאת על האזרחים את להרגיז לא האוצר רוצה הדחייה על־ידי
 אפשרות הבחירות אחרי קואליציה שירכיבו למפלגות לאפשר לא וכן הבחירות,

זו. בנקודה למיקוח

שנידון המדען, מכלאו. כקרו־כ יצא סימה קורט פרופסור •
 המדינה, נשיא מידי לחנינה יזכה בטחונית, עבירה על מאסר שנות לחמש
סיטה ימצא הסימנים, כל לפי הארץ. מן גירוש צו נגדו יוצא זה עם ויחד

 כמל* כנגכ, הכדואים השבטים ראשי את תגייס מפא״י ס
מן כמה לארץ. הפאלסטיניים הפליטים החזרת נגד חמתה
הארץ, בדרום שמקורם הפליטים להחזרת יתנגדו בה הודעה, יפרסמו השייכים

משא־ומתן. עתה מנהל הוא עימה אשר בגאנה, ועבודה מיקלט

 כיוס, שם היושבים השבטים בני ואת אותם מלהכיל צר שהשטח מאתר
 בינלאומי פירסום תקבל זו הצהרה הם. לצורכיהם המירעה לאדמות הזקוקים

רב.
 כיום הידידותית העילית, וולטה של להצטרפותה צפה •

הפרו־ לגוש כארץ, מבקר ממשלתה ראש ואשר לישראל
 מאלי, ממשלת על־ידי שהוצעה תוכנית תוגש אס כאפריקה רע״מי
לגאנה מטאלי מסילת־ברזל הנחת ההצעה: קאזאבלאנקה״. ל״מדיינות השייכת
השנהב, חוף חסידי על לוותר זו למדינה תאפשר העילית, וולטה דרך שתעבור

הזאת. המדינה נזקקת אבידזן, לנמלה, .;ושר

13י 244 הזח העולם


