
וחלתזזוסנכדזימ

 של הרבה ההצלחה לאור
 - ״תאומים״ מבצע
 בחודש —הפרסים נושא

חב מאריכה ספטמבר,
 בע״מ ״סוכרזית״ רת
הת משלוח מועד את

זה חודש סוף עד שובות

 7 עוד לכם נותרו
את היום עוד קנו ימים.

התאומים״ ״אריזת
הפר להגרלת והצטרפו

סים:

. במזומן ל״י 350-
פרסים עשרות ועוד

תאחרו פן - מהרו

הבית עקרות לכל
לחץ כסיר המשתמשות

״ ו ר ט ק ל א ״
הישן מהדגם

 להוד האפשרית עתה ניתנת
 מינימלי. תשלום תמורת קין

- • ׳ ח י כ ש מ • _ 
 הנוטף הבטחון שסתום
לעילם. נסתם שאינו

נ. ב. £

ו ן ׳ </׳/</?</ 9^

א ה ת ך ד י0ש 1ו 9 ,7
<1611?61 12 13 19 6 2

במדינה
)8 מעמוד (המשך

 הוכו לא אולם — חטאו שלא ,מוסלמים
 ב־ שפורסמו לידיעות בניגוד מזזת, עד

עתונות.״
 מסתבר כך מוח. ושטיפת הרעלה

(ובכ ישראל עתוני אשר אירוע, תו א! כי
עיל כהתגלות נם על העלוהו דבר) ללם
 היה לא יהודית, הגנה־עצמית של אית
 היהודים נגררו בו שפל, מעשי־זדון אלא

ציניים. מושכי־חוטים א,זרי
 ביחס גם אלה? מושכי־חוטים הם מי
 הוא, סיפר ספק. דבר כתב השאיר לא לכך
השאר: בין

אנטי הוא החשאי הצבאי האירגון •
 שהתביעות אומרים, ״אפילו במהותו. שמי

 זה) ארגון (מטעם יהודים כלפי המופנות
הצרפ האוכלוסיה שכלפי אלה על עולות
 הראשונה לתביעה להיענות המסרב תית.

במפ או בחנות בביתו, מניחים לתשלום,
 ממהר הוא אין אם פצצת־פלאסטיק. עלו

 הוא ואם שניה. פצצה מניחים לשלם,
אותת הורגים — בסירובו מתעקש

 כמה ניסו המיתרסים, מרד בימי •
האירו המתמרדים למחנה להצטרף יהודים

 ״הם בבוז. על־ידיהם סולקו אך פיים,
 עוד לאגאייארד מצודת את לנטוש נאלצו
 להבין... להם שניתן משום — נכנעה בטרם

 לא־ כי מספרים מקום. שם להם אין כי
 מעוניין הוא שאין אמר עצמו גאייארד
ביהודים

לנ הפאשיסטי הארגון מעוניין כיום •
 מחלקה הוקמה זה לצורך היהודים. את צל

 התעמולה באגף יהודים לענייני מיוחדת
 ״הרעלה״. (היינו ״אינטוכס- המכונה שלו,

 הקצינים למדו אותה לשטיפת־מוח, הכוונה
 הסינים.) מן הודו־סין במלחמת הצרפתיים

ה מזוייפים, כרוזים מוציאה זו מחלקה
 יהודים, בידי כתובים להיות מתיימרים
באירגון. התומכים

מפלגזת
השלל חלוקת

ה הנהלת בישיבת הצבעה נערכה אילו
 היתד. אם ספק השבוע, הליברלית מפלגה
 עם לקואליציה להצטרף — הסיעה הצעת
 ימיה בכל כי מכריע. לרוב זוכה — מפא״י

מפו המפלגה הנהגת היתה לא הקצרים,
ל הכניסה בשאלת כמו בדיעותיה, לגת

ממשלה.
 ניצבו לקואליציה בכניסה התומכים בראש

 שחתר ספיר יוסף שר: לתפקיד המועמדים
 קול משה והתעשיה; המסחר שר להיות
 יזהר והתרבות: החינוך שר להיות שרצה
 ואלימלך משפטים, או חוץ על שחלם הררי

 החינוך שר להיות הוא אף ששאף רימלט
והתרבות.

 אינן המוצהרות ששאיפותיהם ידעו כולם
 שאלת נדונה אף הסיעה בישיבת ריאליות.
 ורימלט קול לגמרי: אחרת בצורה התיקים

ו החינוך תיק על שניהם התעקשו עדיין
 תיק של אפשרות עם השלים ספיר התרבות,

 תיק בין התלבט שהררי בעוד התחבורה,
 העסקנים ואילו התיירות. לתיק המשפטים
 האם בשאלו: עסקו עדיין פחות החשובים

בשלל? להתחלק כדאי בכלל
 בין חם ויכוח התנהל הסיעה בישיבת

 וספיר, קול בראשות ההצטרפות, תומכי
 הסוכנות הנהלת איש — המתנגדים לבין
ה איש שערי, יהודה וח״ב דולצ׳ין ליאו
 שהמפלגה תבע דולצ׳ין הציוני. עובד

 תיק את לקבל מבלי לקואליציה תלך לא
הת קול באוצר. וסגנות ור,תעשיה המסחר

 שנבוא רוצה ״אתה דבריו: לתוך פרץ
שסיכמנו?״ אחרי למפא״י בתביעות
 אתכם מינה ״מי להשיב: מיהר דולצ׳ין

שמיעה!- ועדת רק אתם הרי למשא־ומתן?
וההת הביקורת לאחר החוג. הצעת

 קטן לרוב ההצעה זכתה החריפה נגדות
 נרחב דיון מפני חששו ומקבליד, בלבד,

 ידברו לפיה החלטה, העבירו לכן בהנהלה.
 האחרים הנואמים כל לאחר הסיעה אנשי

 את לעצמם לשמור ביקשו בזאת בהנהלה.
 הנאום הנחתת של הפסיכולוגית ההשפעה
האחרון.

 מקבוצה באה הסיעה להצעת ההתנגדות
 אחרים, ואנשי־רוח עורכי־דין של קטנה

 אחדים חודשים לפני לראשונה שהתאספה
 במס־ רעיוני לגיבוש גוף להקים במגמה

סימ פעם מדי המקיימים אלה, אנשים לגה.
מהמפ תבעו עקרוניים, עניינים על פוזיונים

בתנ מפא״י עם לקואליציה ללכת לא לגה
 והעמידוה כזו הצעה העלו הם שנוצרו. אים
הסיעה. הצעת מול

 כי אם הבא, לשבוע נדחתה ההצבעה
את סיכנה לא החוג שהתנגדות היה ברור

 הבהירה, היא אך ההצטרפות. החלטת קבלת
 האישיים, הנימוקים בעלי למתנגדים שנוסף

המתנג אנשים הליברלית במפלגה עדיין יש
עקרונית. מבחינה להצטרפות דים

ת1נ1עת
השבוע כותרת
 מהנדס כי לידיעה מעל ובמעריב, בלמרחב

לצו המאפשר מיוחד, מתקן המציא בלגי
 בכל המים פני על ולעלות לשוב ללת

התנאים:
לשקוע.״ יכולת שאינה ״צוללת

האחרון כרגע
 משא־ומתן מנהל אשכול שלוי ״בעוד

 בן־גוריון דויד חתם שמאל, ועל ימין על
 קואליציוני הסכם על מפתיע באופן אמש

 בזק משא־ומתן לאחר — תנועת־החרות עם
ביותר. סודי

פורסמו, טרם ההסכם של היסוד ״קוי
 לבן- המקורבים מחוגים נמסר לכתבנו אך

 בגין שמנחם הצדדים בין הוסכם כי גוריון
נוד החוגים באותם בממשלה. ישתתף לא
 תקבל לפיה אשר חלוקת־התיקים, גם עה

יוח (ד-ר המשפטים משרד תיק את חרות
 בן־אליעזר, (אריה הפנים תיק בדר), נן

 הכנסת יו״ר סגן תפקיד על יוותר אשר
 והתע־ המסחר תיק מרידור), אליהו לטובת

 התחבורה תיק אבניאל), בנימין (ד״ר שיה
ה שוסטק, אליעזר ואילו מרידור), (יעקב

הלאו העובדים הסתדרות של החזק איש
 עתה לעת העבודה. לתת־שר יתמנה מית,

 של הרוב על החדשה הקואליציה תתבסס
 הערבים פלוס חרות, 17 מפא״י, 42( 63

 הנמנע מן לא אולם למפא״י), הקשורים
הליב המפלגה גם תוזמננה בקרוב כי

לקואליציה. להצטרף והמפד״ל רלית
תנו לבין בן־גוריון בין והמתן ״המשא

 בלבד, ספורות שעות נמשך החרות עת
 בתל- אי־שם ראש־הממשלה נפגש כאשר
 הד״ר בכנסת, החרות סיעת יו״ר עם אביב
 לקואליציה, תנאיו את לו ומסר בדר, יוחנן
 טעונים אינם אלה תנאיו כי הדגשה תוך

 תנו־ תשובת את וכי שבקלים קל מיקוח
יום. באותו עוד לו למסור יש עת־החרות

הוב אשר תנועת־החרות, מרכז ״בישיבת
 של לביתו ביותר קונספירטיבי באופן הל

 המסורת מיטב לפי ושהתנהלה בגין, מנחם
 את לדחות תחילה הוחלט המחתרתית,

 שהתנאי על וזאת בן־גוריון, של הצעותיו
 ישתתף לא בגין שמנחם היה שלו הראשון

 אשר עצמו בגין זה היה אולם בממשלה.
 יעמיד לא כי באומרו זו, בשאלה הכריע

ב כמכשול שלו האישית הפרסטיג׳ה את
 העם, של לאינטרסים ביותר הטובה דרך
 התנועה. מנהיג בתפקיד ברצון יסתפק וכי

 לבן־גוריון להודיע בדר מד״ר ביקש הוא
ההס על לחתום מוכנה תנועת־החרות כי

 לעשות בדר של כוחו את יפה והמרכז כם,
 עם טלפונית בדר התקשר במקום בו כן.

 מפלגתו. החלטת את לו ומסר בן־גוריון
עצמו.״ ההסכם נחתם מכן לאחר קלה שעה

 סנסציונית ידיעה במזנון. סנסציה
 הכנסת במזנון שעבר בשבוע נוסחה זו

 שלא פרלמנטריים, כתבים שלושה על־ידי
 והמיקוח הסחבת את עוד לסבול יכלו

 עיניהם לנגד שנערך במשא־ומתן הציניים
הח הם למיניהם. ו״מועדונים- אשכול בין

 מגאטון 50 בעל מאורגן בלוף לפוצץ ליטו
 המדינה כל את מקפיץ היה אשר ט.נ.ט.

השמיימה.
 עתוני בכל תופיע שהידיעה היה התנאי
כ ובלתי־מפלגתיים מפלגתיים — המדינה

 הכתבים סלידת את להפגין המניע: אחד.
 העם להכרת להחדיר ולנסות הנעשה, מן
 בלתי־אפשרית איננה כזו קומבינציה גם כי

לחלוטין.
 לפרטי־ תוכננה הידיעה פיצוץ תכנית
 העתו־ למערכות תשודר הידיעה סרטיה:

 ה־ סגירת לפני ממש, האחרון ברגע נים
וכתי הידיעות בדיקת למנוע כדי גליונות,

התקש הרעיון יוומי ראשיים. מאמרים בת
 הציעו הפרלמנטריים, הכתבים כל עם רו

 מן מאוד נהנו כולם פעולה. לשתף להם
הרעיון.

ה בבלוף להשתתף סירבו לבסוף אך
 אצל החסרה שהסולידריות התברר מאורגן.
להם. גם חסרה שלהם, המפלגתיים הבוסים

אנשים
מנחניה הסרש

ב רגיל איש היה קליין־הפרש יעקב
 לא פשוט האנשים שבוע. לפני עד נתניה,

 התקשו הם ברצינות. אותו לקחת רצו
 יום שהופיעה הידיעה, את לבלוע כך משום

ה חובב שקליין נאמר ושבה בעתון אחד
 כסף, תמיד להם חייב שהיה והנשים, סוסים

אירופה. של הספרותית הסנסציה עתה הינו
 איש ינוס כאשר בשם רב־מכר חיבר הוא

האירופית, בטלביזיה הופיע הארי, מפני
הגר התרבות שר של הפרטי אורחו היה
האכסקלו אוראניה במועדון הירצה מני׳

 (צרפתית, שפות לשמונה תורגם סיבי•
אנ פורטוגלית, גרמנית, דנית, שוזדית,

ל בא הוא ספרדית). איטלקית, גלית,
ה חמישי ביום וחזר אותה ראה אירופה,

 כמובן, זה, כל לנתניה. הדפנה עם אחרון
לחמי מיד ברח לכן במקצת. אותו עייף

טבריה.
 )64( קליין של חייו סיפור כוי• גולדן

ש טיפוס זהו גדול. עלילתי רומאן הוא
 יותר טבעי נראה שהיה גבר מהעולם: חלף

 בחליפת מאשר אוסטרי הוסאר של במדים
 היה הוא מחודדות. ונעליים בהירה פלנל

 עדיין הוא היום וגם מושבע, ז׳ואן דון
 להן יש — עיניים להן שאין לנשים אומר

באבירות. ידן את ומנשק — כוכבים
 בלשון הדיקדוק את לומד אני שפה ״בכל
 לתוך סוכרזית מטיל כשהוא גילה, נקבה,״

 הגברים אותו שנאו גם לכן שלו. התה
נתניה. של

 שמע שברומניה, צ׳רנוביץ יליד קליין,
 נער בהיותו האוסטרים הפרשים שיר את
 צר? לפני ■אכרע הדנובה גדות ״העל .16 בן

 הן דבר! אין חלל? אפולה בפולין האס
 — שלל לקחת נפשי את אויב יקרב בטרם
 השיר. אומר כך בקרב.״ אדהר עוד כפרש
 זייף אף הוא פרש. להיות החליט וקליין

צעיר. כה בגיל להתגייס כדי תעודות
 ״עד מספר. הוא רבות,״ פעמים ״נפצעתי

 האוססרי־הונגרי. החלום נשבר 1918שב־
רומנים.״ נעשינו

 זו ״סוסים שגעון. עד סוסים אוהב קליין
 ״סוסים לומר, נוהג הוא משפחתית,״ מחלה

 שלי. השאמפניה חיי. של המוטיב זה —
ה של תפילה זה שריקוד אומר היינה

של תפילה זה שרכיבה אומר אני רגליים.
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