
 את ללעג שמה יהמישטרה התנהגות
מופקדת. היא שמירתו שעל1 החוק,

★ ★ ★
האמיץ האח

 למרחוק. להינשא המשיכו המרי לי ך
 כמעט, קדוש דייווים אורי הפך בנצרת ^

האמיץ״. ״האח התושבים בפי ניקרא
 נצרת עירית ראש טגן השבוע סיפר

 ״אילו זועבי: אל־עזיז עבד מפ״ם, מטעם
 היינו אורי, של משפסו על מראש ידענו
פניו.״ את לקבל בהמונינו באים
 של שיחרורו את שדרש רב קהל אך

לאסי היפואי בחאמאס בשבת התכנס האסיר,
 בה הושמע אחד קול רק רוגשת. קרבית פה
 הקול זה היה דייוויס. של שיחרורו נגד
הקהל. בתוך שישבה אמו, של

 רחש עבר הדיבור, רשות את כשקיבלה
 ההיסטרית להתפרצותו־, שציפו היו באולם•

 שובת היחיד שבנה כסופת־השיער, האלמנה של
שומעיה. את הפתיעה היא אך בכלא. רעב

 של שיחרורו למען להילחם צריך ״לא
 למאסר, התכונן ״הוא האם. אמרה אורי,״

 על לחץ ויהווה אחרים יעורר שכך ידע
 להמשיך יש לכן, המאבק, את השלטונות.

 יושב אורי שבגללן המטרות אותן לשם
בכלא.״
 נעצרו האסיפה סיום לאחר מעטות דקות

התקה בגרימת נאשמו ממשתתפיה, שניים
ה כרוזים שחילקו בשעה בלתי־חוקית, לות

 דייודיס. אורי של לשיחרורו קוראים
★ ★ ★

וסודי מהיר משפט
ר רב ח השבוע, כלל ניזכר שלא א

בנצרת, הצבאי המישפט בבית התנהל 1/
האזרחי. המרי את הוא אף חיזק 1

 של המזורז משפטם נערך מלא בהסתר
 בכביש שנעצרו הצעירים 31 מתוך שנים

ל כשבאו האחרון, באוקטובר עכו־צפת,
 במסיק ודיר־אל־אסד בענה לכפריי עזור

ם הזיתים ל עו ה ה ( ).1415 הז
 במרי השתלבה במשפט הנאשמים עמדת
תי וללא איתו קשר שום ללא האזרחי,

 תל־ סטודנט פילבסקי, עודד מראש. אום
ל הודיע הראשון, הנאשם שהיה אביבי
 בהכרה החירום חוקי על שעבר שופט

 על מחאה מתוך לשטח בא וכי מלאה,
הער הפאלחים ונישול האדמות הפקעת

ביים.
 תשמש הנאשם של שעמדתו חשש מתוך
 המשפטים פוצלו אחריו, לבאים כר,נחייה
 שניים־ לבוא הוזמנו והנאשמים האחרים,

 נמסרה לא ידיעה שום שבוע. מדי שניים
 נגדית, תגובה שתעורר מחשש לעתונות,

החירום. חוקי נגד הפעילות את תגביר
★ ★ ★

בי ב ל חו לי הג

ע, בו ה משמרות שמתקיימות בעוד ש
!  בירוש־ ראש־המשלה משרד ליד שביתה ן
ל וכתביעה דייוויס עם כהזדהות לים,

 המיידי השלב על בתל-אביב דובר שחררו,
הבא.

ה ״חובבי הכותרת את שנשא בכרוז
נאמר: גליל״

ל שוב לצאת מתכוננים ״אנו טיו  ל־ ל
 כל את בזה ומזמינים כרמיאל, אזור

 כמונו המעוניינים האנשים וכל ידידינו,
אלינו. להצטרף השטח, את להכיר

 המעו־ שאר וכל הפרסי, הרכב ״בעלי
 ,13.2.65 בשבת, נפגשים זה, בטיול ניינים

 ב־ בבוסר 10.30 בשעה אויר, מזג בכל
 המשתתפים בתל־אביב. ישראל מלכי כיכר

 שמיכה שתייה, כריכים, להביא מתבקשים
ותנ״ך•

 בדרך יופרע שהטיול במיקרה ״הערה:
ה מתבקשים מראש, צפויות סיבות בגלל

 הכביש בשולי הרכב את להחנות מטיילים
ברגל.״ בטיול ולהמשיך כחוק,

 בן־אמוץ, דן זוהר, אורי הכרוז: חותמי
 קינן, עמום דנציגר, יצחק אלמגור, גילה
 זקס וגבריאלה אריה ד״ר תומרקין, יגאל

צבר. ושמעון
★ ★ ★

בן ס א אג ?

 דייווים, אורי השיג הסימנים בל פי ^
 לעורר מטרתו: את השלטונות, בעזרת /
הטוב. הרצון בעלי של הציבור את

 זה מעשה גרם לאגם, שנזרקה אבן כמו
 ומתרחבים. ההולכים מחאה, של למעגלים

 לממדים בישראל, לראשונה שיגיעו, יתכן
 לתנועת בדומה — אמיתי מיבצע־מרי של

 בבריטניה, הגרעיני החימוש נגד ראסל הלורד
 ה־ לשלום, ברס־נובל בעל למיבצע ובדומה

ה זכויות למען במאבק קינג, לותר ד״ר
בארצות־הברית. כושים

0■ ■ הכוח ■ ■ ■ ■ ■ החדש:
ך ש מ ה ד ( מו ע )15 מ
 על להישבע מוכנים היו הפיתוח עיירות
אי ואילו ,200 — עיירותיהם צירי מחצית

 מקולו־ שליש על והקיבוצים הקבוצות חוד
 ב־ססז בטוחים היו הצעירים .50 — תיו

צי 950 רק אומנם נתן יחד זה כל צירים.
ח מנהיגי אבל רים. כו ש ה ד ח משוכ היו ה
 מתוך לפחות, קולות 150 בעוד יזכו כי נעים
המפולג. התל־אביבי הגוש צירי 410

 מאוד. יפים חישובים אלה היו הנייר על
 מהמציאות. מאוד רחוקים היו שהם אלא

 350 — שניתן היחיד הבטוח המספר אפילו
 וחושי, אלמוגי של דברם עושי חיפה, צירי

חי מצירי גדול חלק בטוח. כל־כך היה לא
 שהתגלה קרגמן, לישראל דווקא נאמנים פה,

 שגם כך אשכול. לוי של המובהק כנאמנו
מלוכד. כגוש בוועידה תופיע לא חיפה

 מייצגים בן־פורת ומרדכי בן־שמחון שאול
 שטד• כמו מידה באותה הפיתוח ישובי את

ירוש צירי את מייצגים נבון ויצחק קולק
 להם החייבים קטן, נאמנים חבר מלבד לים.

 בימים להם שנעשו טובות על אישית תודה
 כל מאחוריהם אין מפתח, בעמדות שהיו
 עם להתמודד יכול אינו מהם איש כוח.
 ספיר לפינחס שיש המעשי הכלכלי הכוח

הפיתוח. בעיירות
מופ הוא לצעירים צירים 100 של המספר

 מקולות ששליש ההנחה כמו ודמיוני רך
ח ינתן והקבוצות הקיבוצים איחוד כו ה ל
 יזכה החדש שהגולם ההשערה ואילו חדש•

ספקולציה. על מבוססת הגוש קולות 150ב־
 לא הרעשניים ההפחדה נסיונות למרות

 כי ידעו הם אשכול. לוי של תומכיו נבהלו
 ועידת במוסדות יתחולל האמיתי הקרב

 רוב כיום כבר להם מובטח שם מפא״י,
 יגיעו והעניינים יקרה אומנם אם מוחלט.

 המפלגה, בוועידת בהצבעה ישירה להכרעה
ח עשוי כו ש, ה ד ח לז אשכול, אנשי לדעת ה
היזעידה. מצירי בשליש רק כות

★ ★ ★

חושי ש? הפוקר
 הבנגוריונים־ של שהתארגנותם עה ***
*ו  כמעט, האחרון ברגע נעשתה טים /

 גדול, רעש דבקול הוועידה, לפני שבועיים
 ובצינעה בשקט אשכול של מחנהו מאורגן

 גדולים גושים שני רק רבים. שבועות מזה
מוגדרים. בלתי נשארו עדיין צירים של

 אבא של עמדתו תעלומה מהווה אחד מצד
ח של היסוד כנס לפני יומיים חושי. כו  ה

ש, ד ח ל חיפה צירי בכנס חושי הופיע ה
 נאומו את סיים שביג׳י אחרי מפא״י. וועידת

 תשואות ולקול חושי, עלה זה, כנס בפני
 של גדול רוב ״אומנם השאר: בין אמר

 בן־גוריון, מר עם מזדהה בחיפה חברים
צרי כולנו כי לי, אמרו זאת עם יחד אבל
 על ובראשונה בראש ולשמור לדרוש כים

 ,אישיר, על לשמור המפלגה, של אחדותה
 הכרעה של ועידה לא הוועידה את ולעשות

פשרה!״ של ועידה אלא
 סיגנון את חושי שינה אחר־כך יומיים

ח בכנס קרא חדה, בזווית דבריו כו ש ה ד ח  ה
 של העקרונות סביב שתתייצב ברית להקים
ביג׳י.
לשי שגרם אלה, יומיים במשך אירע מה

 זכה פשוט הוא חושי? של סיגנונו נוי
מנו פוקר שחקן וכמו חזק, בקלף בחלוקה

קופתו. את להכפיל עליו, להמר החליט סה,
 של בבחירות כי התברר אלה ביומיים

 היחיד המקום חיפה היתד. הבנין, פועלי
ב הפסדיה מול בנצחון, מפא״י זכתה בו

 יכול זה הישג ניצול תוך הארץ. חלקי שאר
ח מנהיגי בין להתייצב חושי היה כו ה ה

ש,  עליו שיהיה אשכול ללוי להבהיר כדי חד
הצ תמורת חיפה של המחיר את להעלות
אליו. טרפותה

ב אלמוגי של השארתו המשוער: המחיר
 חושי של צירופו למרות הבאה ממשלה

אליה.
 בגוש למצב בקשר גם שררה אי־בהירות

 בין מפולגים הגוש צירי 410 התל־אביבי
 ו־ נמיר עומדים שבראשם אשכול תומכי

ה נצר, שרגא של נאמניו לבין רבינוביץ׳,
המאזניים. כמשקל עמדתו את לעצמו משאיר
 לא בו למצב להגיע מנסים אשכול אנשי

 כזאת, כוח עמדת נצר לשרגא עוד תהיה
בלעדיו. להם מובטח יהיה שהרוב כך

 מנסה העדין, במצבו שהבחין עצמו, נצר
 מעמדו את לו להחזיר האחרונים בימים
ה הגושים שני בין פשרה נסיונות על־ידי

 למבוי נכנסו נסיונותיו אולם יריבים.
 חוסר ומול בידי, של עקשנותו מול סתום,

לה המעוניינים אשכול, נאמני של הנכונות
סופית. הכרעה לידי דווקא הדברים את ביא

 היה המכריע הסיבוב פתיחת לפני שבוע
סי ושום פתע, טכסיסי ששום ברור כמעט

מע את לערער כדי בהם אין חדשות, עות
אשכול. לוי של מדו
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