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1 /! רג ב ט ר  המובחרות בחנויות להשיגקו
ם י נ ו ע ש ל ל כ ץ ב ר א ה

 במרעדוו סנסציה
,צברה״

וה הטלפאתיסט בלק ״פרופסור״
 צברה במועדון עתה המופיע מהפנט
 רופאי על עצום רושם השאיר בת״א

 בשם אותו שבינו האפריקניים האליל
במוע המבקרים קהל הלבן. הג׳וג׳ו

 ערב ערב ונדהם מופתע ״צברה" דון
 ״פרופסור״ של רגיל הבלתי מבשרונו

בלק.

ו ה נ נ י נ ± ב
 טכנית להכשרה ישראלי מכון

60^3$1חדשים קורסים נפתחים
חדשים קורסים נפתחים ביולי 4ב־
 רדיו מכונות, בנין שרטוט: לבחירתך: נוספים קורסים

 חשמלאות בנין, חשמלאות פנים, עיצוב אלקטרוניקה,
אויר. ומזוג קירור רכב,

בערב. 16—20 בבוקר 8—13 והרשמה: פרטים

חיפה תל־אביב
ו ר '1ד ו פ ל 5 ב ר י 44 תי פ ד

השכניון מול ת מזל הדר בי

במדינה
)15 מעמוד (המשך

ה החברים מרבית התייצבו וילנר־טובי
 שמואל לצד ואילו המפלגה, של ערביים
ה בראש שעמדו סנה, ומשה מיקוניס
מר ניצבו המתמרדים, והסניפים מחוזות

במק״י. העבריים החברים בית
נוק כי הסכנה, צפוייה היתד, כן על
 זו, אירגונית נקודה על בוויכוח שות

לאומיים. קווים לפי פילוג תגרור
ישיבת ;פרדות. שיטות שתי
ה הבעיות על יומיים. נמשכה י,חירום

 שני את המפלגות הגדולות רעיוניות
 מראש, הוחלט כי דיברו. לא הפלגים,
 על הוועידה. להכרעת יובאו אלד, שבעיות

 אלה, יומיים במשך הוויכוחים, נסבו כן
שי איזה המצומצמת: השאלה סביב רק
להנהיג? בחירות טת

 דקות חמש — אבלים בית של .אווירה
ממשת אחד זאת הגדיר הלווייד״״ לפני
התפו למנוע אחרון במאמץ הוויכוח. תפי

 צבי הביקורת ועדת יו״ר הציע צצות,
 ההכרעה תושאר לפיה פשרה, ברייטשטיין

 הנראית השיטה לפי שיצביע מחוז, כל בידי
לו.

 על לגמרי השתלט הפילוג שד לשוא.
 הערבי״ ״הפלג נוקשות אליוןשה. בית

הרוב ״עמדת הרוב: החלטות הכריעה.
 שיטת־הבחירות שינוי בעניין המרכזי בוזעד

 המרכזי מזער הרוב עומדת: בעינה לודעידה
 יושב־ראש של הצעת־הפשרה את דוחה
 ברייטשטיין. צבי המרכזית, הביקורת ועדת
ה למחוזות קורא המרכזי בוזעד הרוב

הרוב.״ להחלטות לציית מתמרדים
 אלו: החלטות של האירגונית תוצאתן

ה אגפי שני יבחרו זה שבוע במחצית
 את — נפרדות שיטות בשתי — מפלגה
 ב־ יתקיימו אשר ועידות, לשתי ציריהם

קומו מפלגה במקום ובחיפה. תל־אביב
שתיים. תהיינה — בישראל אחת ניסטית

 של דהירתם להידברות. מיכשוד
 של יותר, עוד ואולי — וטובי וילנר
 על בנוייה הפילוג אל — חביבי אמיל

 בעיית את לתפיסתם מסביב כי ההנחה,
ישראל. ערביי כל יתלכדו ופלסטין ישראל
 ערבית לאומית מפלגה כי ספק, אין

ב עמוקים שוביניסטיים נימים על תפרוט
 מפלגה כי גם, ספק כמעט אין אולם יותר.

 האינטרסים למען לפעול .תורשה לא כזו
 קיצונית עמדה על־ידי בהם. דוגלת שהיא

ה דעות עם אפילו לעתים המזדהה —
 תקשר, — המדינה קיום עצם על מערערות

 העם של בעיותיו פתרון על כזו מפלגה
הפלסטיני.

 להישאר איפוא עלולים ישראל ערביי
ל יוכלו בה חוקית, מסגרת ללא שוב

 חמור הצודקות. דרישותיהם על היאבק
 בין הידברות על יקשר, הפילוג יותר:
ובמרחב. בארץ וערבים עברים

 קיומה המחייבות אלה, שורשיות עובדות
שובי המשוללת עברית־ערבית מפלגה של

 מן חלק הסתם מן יחזירו כלשהו, ניזם
 אלא הקומוניסטית. למפלגה הערבי האגף

 הידברות של חשוב גשר ניזוק שבינתיים
במרחב.

!״מעל■ אותו ״הורידו
מתקו שני על מספרת קלאסית בדיחה

 יריבו את הפיל שבשניים החזק טטים.
 מכותיו. את בו והפליא עליו קפץ ארצה,
הנאס לקהל קרא הרברבן החלש ואילו
 אותו הורידו מעלי! אותו ״הורידו פים:
אותו!״ אהרוג שאני או — מהר

 ב־ המיעוט השבוע ניראה בדיוק כך
 איומים ומשמיע — מגוחך מוכה, מפא״י:

חבורתו. ואת אשכול את לחסל מקפיאי־דם
ה התמונה פרטית. מכירה נגד

 מגוחכת. תמונה היתה השבוע של ראשונה
 החדש במטה התכנסו המיעוט ראשי

ה על בתל־אביב. אל־על בבניין שלהם,
 פייד ועוזי פרס חושי, של נטייתם פרק:
 אלמוגי יוסף הספינה. את לנטוש רמן
 נידמה כי פרס: כלפי הערותיו את ריכז
ה הראשון פרם היד, שמכולם לו, היה

אשכול. של לספיגתו לשוב מוכן
הזדמ לאשכול לתת לבל הוחלט לבסוף

ה ראשי את ולפלג לקנות נוספת נות
 ינוהלו לא הוחלט, ואילך, מעתה מיעוט.

 אשכול אם אישיות. שיחות־הידברות שום
 מישלחת עם זאת יעשה — הידברות רוצה

 סמכו לא פשוט המיעוט. של קולקטיבית
 לא פרטיות שבשיחות רעהו, על איש

השני. את האחד ימכרו
הי השנייה התמונה תביעות שתי

 שבוע תוך כי נמסר, תחילה עלובה. תד,
מ מנוס כמעט אין כי ההכרעה. תיפול
והגיע הפיטפוטים, זמן עבר כי פילוג.

1449 הזח העולם


