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״צרי המשא־ומתן, ממנהלי אחד שהתבטא
לתכלית.״ לגשת כים

 הצדדים שני יצטרכו התכליתיות בשיחות
 ו־ ממלכתיים תפקידים חלוקת על להסכים

קו איזו ביניהם לקבוע ואף הסתדרותיים,
לכנסת. הבחירות אחרי תוקם אליציה
 ניבא במערך,״ רוצה שאשכול כמה ״עד

 לא ״הוא השבוע, אחדות־העבודה איש
 למפלגה. הנוגעים בעניינים בקלות מוותר
קשה.״ מאבק על־כן זה יהיה

 פועלי־ להסתדרות הבחירות תוצאות
 אם כי המאבק. מהלך על ישפיעו הבניין
 כוחה הגברת תוך מפא״י, של כוחה יוחלש

 תשמור אם אפילו או ;אחדות־ד,עבודה של
תג אחדות־ד,עבודה בעוד כוחה, על מפא״י

 אחדות־העבודה תוכל אז כי — כוח* ביר
 למערך שתרומתה כלשהו, כבטחון לטעון
 לפחות הרי בכנסת, לא אם למפא״י. חיונית

פעוט. מרוב מפא״י נהנית שם בהסתדרות,
 כן יותר, גדולה תר,יד, שר,נדוניה ככל
ה החתן מן לדרוש אחדות־ד,עבודה תוכל

יותר. נוחה כתובה מיועד

היסטוריה
ה מה ד 1 ק 9 5 4 -3

 שרת משה הכחיש נברא,״ ולא היה ״לא
 המסויים השבועון גילויי את בתקיפות

 גמאל של נכונותו על שנים, שש מלפני
 י- עצמו שרת עם להיפגש עבד־אל־נאצר

 (וזעולם ישראל ממשלת ראש היה עת ,1954
).1115 הזה

 שבשיגרה לדבר ההכחשות ענין הפך מאז
 סיכויי את שמזכירים כל־אימת שרת, אצל

 המרחביים. המנהיגים שני בין הפגישה
 את בחצי־פה שרת הכחיש חודש לפני

 איש־מפ״ם לשעבר, ציר־ישראל של גילוייו
 מורים הכין 1954ב־ כי שסיפר פלד, נתן

 ובהסכמתו בידיעתו כזאת, פגישה אורבך
).1425 הזה (העולם עבד־אל־נאצר של

 מורים חזר לחותם,** בראיון השבוע,
 מטעם הבריטי הפרלמנט ציר אורבך,

 הזה, העולם גילויי על מפלגת־העבודה,
שדת. של מפיו נוספת הכחשה בכך הזמין

 על כשנשאל בהחלסתיות, אורבך קבע
 ״כל שרת־נאצר: פגישת למען פעילותו

 ממטרות אחת זו היתד, הרי לי. זכור פרט
 לסמוך צריך אני אין כך על ונוסף חיי,
 ומכתבים. תעודות רשום. הכל זכרוני. על

 הבטחות, לקיים יודע אני אפרסם. לא אבל
 בזמן באי־הגינות לי משלמים כשאחרים גם

חתום״. שפי
 בקשריו הידוע הבריטי, חבר־הפרלמנט

ביני שונים, ישראלים אישים עם ההדוקים
 מתכתב ומפ״ם, מפא״י מצמרת אישים הם

 מקבל קיבוצים, חברי עם בקביעות ונפגש
כשי. ממשקיהם ביכורי־פירות לעיתים מהם

 חבר הוא אף חותם שכתב לו .כשהוברר
 כיבד בלבביות, אורבך אותו קיבל קיבוץ,

 בית־ ממשק לו שנשלחו בתמרים אותו
 את גילה סגור־ליבו, את פתח הוא זרע.

 בתחילה: רמז עליה אי־ר,הגינות של מהותה
 בבריטניה הציונים ראשי הכשילו 1959ב־

 תעמולה נגדו נ״הלו לפרלמנט, בחירתו את
 אורבך היה שם — שבלונדון בווילסדן

 של האישי ידידו שהוא בתואנה — מועמד
ה הבוחרים בקרב עבד־אל־נאצר. גמאל

 האנגליים, מהבוחרים חלק ואצל יהודיים,
 בהם, קיננו עוד מילחמת־הסואץ שזכרונות

 בכדי האויב עם הידידות בהזכרת די היה
הבחירה. את לסכל

 לנהל חסר־אונים היה כי הסביר אורבך
 מהות על האמת את ולגלות נגדית תעמולה

התחייבו מפאת מצרים, נשיא עם קשריו
סוד. לשמור יותיו
 חבר־הפרלמנט היפנה רוגזו עיקר את אך

 ששליחי רמז הוא ישראל. לעבר הבריטי
 אילי — יכלו האמת, את ידעו ישראל

 הבריטים הציונים את לזמן — בכך רצו
או ולבקש פרטי, באופן ״לפחות לשיחה,

זה.״ נוסח־תעמולה להפסיק תם

סשפט
ת הירושה כנ סו מ ה

 עצום הון מקבלים שאנשים לפעמים קורה
 יורשים יותר קרובות לעיתים אך בירושה.

 ברנט, וצבי מיכאל האחים, שני חובות. הם
 בירושה קיבלו הם חובות. ולא הון ירשו לא

ד (המשך )17 בעמו
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