
ת י ! נ נ * ! 1י
במדינה

 אפוטדו־ לנזנות תביעה באו״ם להעלות עשויים הערבים •
חקי ועדת ומינוי בישראל, הערבי הדבוש על בינלאומי פוס
 מתעדת הישראלית המשלחת ייטראל. ערביי •טל מצבם לבדיקת רה

 יש המדינה. של הפנימיים בענייניה התערבנת בהן בראנתה ההצעות, לשתי
 מהן ולמנוע הערבים, הצעות נגד קולות 40כ־ לגייס תצליח שישראל להניח
באו״ם. הקולות שני־שלישי של רוב זו בצורה

כ כקרוב יוחלט מאורגן כגוף להסתדרות כניסה על •
 הלאומית, העובדים הסתדרות עסקני של התנגדותם למרות החרות. תנועת

בהצטרפות, המפלגה הנהלת אנשי רוב תומך עסקנותם, את לאבד החוששים
הסתדרות ראש הענקי. עובדיםה במוסד מפא״י של הרוב את לערער העשוייה
ב להצטרפות, קיצוני מתנגד אינו שוסטק, אליעזר עצמו, הלאומית העובדים
התנועה. מטעם המרכזת בועדה לתפקיד הריאלי המועמד שהוא העריכו

מר־ גוף להקים החליטו בתל־אביב המפלגות בל צעירי •
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היוש העבודה אחדות של בטאונה למרחב,

בממשלה. בת
ה ההודעות כל לאחר ״גם למרחב: כתב

 הציבור של מצפונו נמצא לא האלה חשובות
. רגוע .  חד- הודעה כל עוד שמענו לא .

 מפי ואם הממשלה ראש מפי אם משמעית,
 הדבר ידוע אכן כי הבטחון, משרד ראשי

 וממילא פורטוגל בידי מצוי לא העוזי כי
 באנגולה במלחמה בו משתמשת היא אין
. .  ישראלי מוסד מטעם ברורה הודעה רק .

 איננו שהעוזי בבירור לו ידוע כי מוסמך,
 לאי־השקט קץ לשים יכלה בפירטוגל, מצוי

זה.״ בעניין הרחב הציבור בקרב השורר
 מוכנים היו לא ואנשיו פרם שאפילו אלא

בפורטו העוזי מציאות את גלויות להכחיש
שם. מצוי הוא כי היטב בידעם גל׳

מפלגות
ת מ ח ר הצעירים מ

מוס ללא פעילות של שנים תשע אחרי
 המזרחי הפועל עסקני התכוננו נבחרים דות

 המהווה הגוף תקנון לפי הפנימיות. לבחירות
צרי הדתית־לאומית, המפלגה של רובה את

 לארבע אחת להתקיים לועידה הבחירות כות
 הפועל־ מוסדות את בוחרת זו ועידה שנים.

 הדתית המפלגה מנהיגי את קובעת המזרחי,
השלטון. הנאות את ביניהם ומחלקת

 להתקיים צריכות היו האחרונות הבחירות
בזע־ רצו שלא המפלגה, מנהיגי אך .1952ב־

הבחירות. סכנת את לחסל החליטו הם
 הראשון הצעד ניקנה. הסיעה ראש

בחי ולא אישיות בחירות לנהל הצעה היתה
 הגשת מונע היה לא הדבר סיעתיות. רות

אנ נקטו לכן הצעירים, של אישית רשימה
 סיעת אנשי נוספים. בצעדים ההנהגה שי

 הגיעו בורג של למיפנה סיעת ואנשי שפירא
 הצעה יחד יגישו לפיו ביניהם, להסכם
ה את הסיעות. שתי של פאריטטית שמית
 רפאל, יצחק סיעת בגודלה, השלישית סיעה

 קנוניות: למפלגת האופיינית בצורה חיסלו
 י סגנות המחיר: הסיעה. ראש את קנו הם

הבריאות. משרד
 סיעת של חיסולה נסיון היה הבא השלב

 לפיה הצעה, הגישו שפירא אנשי הצעירים.
 היושבים אנשים רק מועמדים להיות יוכלו
 מקומי מועמד כל הפעילה. בהנהגה כיום

ש כדי חתימות לאלף זקוק חדש ארצי או
 כל קיימים היו לבחירה. מוצג להיות יוכל

 רוב הגשת את תמנע שההצעה הסיכויים
הצעירים. מועמדי

 אותה להפוך התובעים המפלגה, צעירי אך
תכ מפלגת במקום רעיונית־חינוכית למפלגה

ל מוכנים היו לא הדדיות, ומכירות כים
 הכבד הקרב עוזו בכל התנהל השבוע וותר.

ב הדתית, המפלגה מרכז הקסטל, בבניין
ש האיש שחור, בנימין ח״כ שדווקא שעה
 לבון, לטובת הקלעים מאחורי בזמנו פעל

 שפירא־בורג. סיעת ענייני את הפעם משרת
 הוא הדתית במפלגה השליטה על המאבק

ונצחון במדינה מפא״י שלטון על המאבק גם

שגו אשמר מז, אשמר
ולא המפלגות הנהגות דרך לא לצעירים פעולות שיארגן בזי,

 החדש הגוף של הראשון הפומבי המיפעל הקיים. הקואליציוני בהרבב
מר־ בטחון אנשי בהשתתפות הצבאי, המימשל עניני על ציבורי סימפוזיון יהיה

כזיים.

שלו כעוד יתקיים העולמי הליברלי האינטרנציונל "מושב •
 הלא־סוציא־ הפוליטי הגוף שהוא האינטרנציונל, כישראל. חודשים שה

הלי המפלגה הקמת לרגל נאן יתכנס בישראל, ועידה העורך הראשון ליסטי
בודג׳סימונריי מאייר, רנה דוגמת בעולם ליברלים מנהיגים ויארח ברלית

מפותחות. הלא בארצות הליברליזם הדיונים: נושא מדרייגה. דה וסלבדור

 של שובו עם כמפ״ם, תתחדש האופוזיציונית הפעילות •
כשוויץ. מהכראה יערי, מאיר המפלגה, של הכללי המזכיר

 המפל־ צעירי על־ידי וייערך הצבאי המימשל ביטול בכיוון יבוצע הראשון הצעד
 המפלגה הצבעת למנוע כדי הדתיים־הלאומיים צעירי על לחץ בצורת גה

המימשל. קיום המשך בעד הדתית

הרעיון על לוותר מובנים אינם ישראל״ ״קול מנהלי ס
 שבועון של הגדולים ההפסדים אחרי משלהם. שבועי עלץ להוציא

שירות ראשי תכנניםמ קיומו, את לבטל להחלטה שהביאו קיומו, בשנת רדיו
פרטית. חברה באמצעות העלון את להוציא השידור

הקריה שעשועים. קרית בחיפה להקים מתכנן חרטי אבא •
חדיש. הסרטה אולפן גם התוכנית, לפי תכלול, ענק, שטח על שתוקם

 בחירות על לזזתר החליטו פנימיים, זועים
ה את ביניהם, הסכם לפי ומינו, דמוקרטיות

 הדתית שהמפלגה מאחר הנוכחית. הנהגה
 חדשים, ומעולים ממצטרפים בעיקר נבנתה
שלמע לכך הלא־דימוקרטית הבחירה גרמה

 יוצגו לא המפלגה מחברי אחוז 60מ־ לה
הקיימת. במנהיגות כלל

מת היה לא איש הבחירות. סכנת
ה לבון. פרשת לולא הקיים מהמצב רגש

 שהתנגד במפלגה, חדש גל עוררה פרשה
ה ולטובות־ההנאה המסורתית לשתדלנות

פוליטי. כשוחד באות
 בשנת בחירות לקיים הוחלט פנימי בלחץ
ל הביא שהחריף, המשבר אולם הפרשה.

 השנה. אפריל לחודש עד הבחירות דחיית
 כלל השלטת שהמנהיגות התברר השבוע

 דימוקרטית להכרעה להביא מתכוונת אינה
מ המפלגה. במוסדות השליטה שאלת את

והתק זאת בכל הלך הבחירות שמועד אחר
 משה הפנים שר המפלגה, מנהיגי חיפשו רב׳

 דרכים בורג, יוסף הסעד ושר שפירא חיים
הסכנה. על להתגבר
 הצעירים, של מצידם נשקף המרכזי האיום

מת אינם כי הוכיחו לבון פרשת שבזמן
ה בלחצם אבותיהם. בדרכי ללכת כוונים
ש שפירא־בן־גוריון, שותפות נמנעה נמרץ,
 מכיוון לכנסת. הבחירות את מונעת היתר,

 ואנשי- במפלגה, אחוז 20 מהווים שהצעירים
 ההנהגה אנשי חששו בהם, תומכים הרוח
 לאל לשים העלול ודינמי, נמרץ גוף מפני

מפא״י. לבין בינם הסודיים ההסכמים כל את

 בצורה אותו לקבוע עלול אחר או זה צד
מכרעת.

מדע
לאינטל־גמגיה״ ״עלבון

 שלא במדינה איש־מדע כמעט היה לא
 ב־ תגליותיו על ידין יגאל בפרופסור קינא

התפ עורר מבצעיו היקף המלח. ים איזור
ההיס המגילות רושם עשו יותר ועוד עלות

אנשיו. שגילו טוריות
 בא הוא דיסוננטי. קול נשמע השבוע

 פרופסור אמריקאי: יהודי מדען של מפיו
 התיאולוגית- המכללה מן צייטלין, שלמה

 ברבעון הפרופסור כתב בפילדלפיה. יהודית
'\\נעך:151ז 01:4,ק,-ת'ק1׳ד. ק1־\\;דד\ן הנודע

 נתגלו בר־כוכבא מכתבי כי *ההכרזה,
 הדמיון. לעולם שייכת המלח, ים על־יד

התרבו רמתם את המכירים אלה מבין איש
 תקופה באותה היהודים של הגבוהה תית
 בידי חובר זה שמכתב להסכים, יוכל לא

.בר־כוכבא .  לאינטליגנציה עלבון זה יהא .
עקי רבי דוגמת היהודים המנהיגים של
.בא . .

 התואר שם מופיע התוארים שאר *בין
 בספרות בכלל מופיע לא זה תואר רבנו.
 הביניים. לימי שייך והוא תקופה אותה
 האיגרת על מטביע רבנו שהתואר מכאן
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