
תפ את עצמו על לקבל להסכמתו
חשבונו חברת־העובדים. מנהל קיד
 לארץ במיוחד שחדר בן־אהרון, של
 להיאבק כדי באו״ם המשלחת מן
מנהי תהיה החולה גולדה כן: על
לבן־אהרון תניח בלבד, ייצוגית גה

ההסתד של האמיתי לבוס להפוך
רות.

 כמיקרה כי לוודאי קרוב
 פיצוי כקר אהרון יקבל זה

 שד של תיק קפלת על-ידי
הפאה. כממשלה

 הת■ של לשורה צפה *
 ״העולם על פרועות 'קפות
 פשפוע הכיוונים, מכל הזה״

אחרי הכחירות. של האחרון
ל עומדת בהתקפה, פתחה שמק״י

במאמרים מפ״ם, גם אליה הצטרף
מכיוון כי הנמנע מן לא ובכרוזים.

ב גח׳׳ל, גם להתקפה תצטרף הפוך
עיתו בכמה שליחיה בעזרת עיקר
 כדי פועלים כבר רפ״י אנשי נים.

 תעמולת את פיסי באופן למנוע
בעז בעתונים, הזה העולם רשימת

 במינתלות המבוצרים רפ״י אנשי רת
העיתונים.

היהלומים ענן? מצג •
ר ר ו ע . מ ה ג א וה המיסחר שר ד
 של מעזיבתם במיוחד מודאג תעשייה

 המקצוע. את יהלומים פועלי אלפי
 לצמצם העלולה זו, תופעה בעקבות

 המנהל לוחץ היהלומים, יצוא את
 על צור, מיכאל המשרד, של הכללי
מלו יהלומים ייבוא לאפשר המכס
זו, בצורה ומבלגיה. מהודו טשים

 אפשר לדרישה, המכס ייכנע אם
 ייצנא מספרי ולפרסם להמשיך יהיה

 מהתעשייה נובעים שאינם עולים,
בארץ.
 ראש־ שכחירת כמיקרה *

תלו־ תהיה כתל־אפיפ העיר
יפואו אלא שטרן מרדכי פפחירת יתמכו לא הם כדתיים, ייה

 ראש־העיר, יהיה בויאר אברהם המפד״ל שאיש המעיד, עם הסכם לידי

ממלא־מקום־בפועל. ומישרת סגן מישרת תקבל ומפא״י

הזה, העולם גילויי אחרי הכספים. כשור, אי־היציכות תימשך *
 נתן החופשי, לשוק דולארים הספקת מאחורי משרד־האוצר עמד בה הדרך על

 שער את הקפיץ זה דבר הסמוי. המיסחר את מייד להפסיק הוראה שר־האוצר
 בו יחזור לא אם — נוספת עלייה על מעידים והסימנים ל״', 3.60ל־ הדולאר
לבחירות. עד לפחות החופשי, לשוק הדולאר מכירת את ויחדש האוצר,

סףכ הזהב. במחיר עלייה צפוייה ז אחר יקר כמיצרך תנודות *
המוברחים זהב, במטילי יושקע הדולארים לבורסת דרכו את ימצא שלא

\ ------------
מצרפת, ברובו, בא, זה זהב ולבנון. ירדן דרך סדיר ובאורח רבות בכמויות

 מטבע במקום זהב צבירת של העיקרון את בשקט לנטוש נאלצה שפארים אחרי
אחרות. מזינות של זר

עשו הפעם . חמורים זעזועים כפני עומדת ״אל-על״ חכרת *
 בה הצורה על פרטים לגלות המאיימים החברה, פקידי 1200 להתמרד ״ם

 רודניות, שיטות נגד תהיה העיקרית טענתם החברה. את ההנהלה חברי מנהלים
 ייענו לא אם ביחסי־אנוש. מוחלט וזילזול לפרוטקציונרים, טובות־הנאה חלוקת

וממושכת. עקשנית שביתה צפוייה כספיות, בחלקן רק שהן דרישותיהם,

 שהוכן הזה״, ״העולם של מיוחד גליון כערפית: הראשונה כפעם
 על הארץ. רחכי ככל השכוע הופץ ואשר הבחירות לקראת כמיוחד
 משה לכין עכד־אל־נאצר כין דמיונית פגישה של תמונה שערו:
 התוכנית, לפי מדוע?" - התקיימה לא זו ״פגישה הכותרת: שרת.
הכחירות. אחרי כערכית, שבועית מהדורה לפרסם הזה" ״העולם יתחיל

 קולות שכך־וכך המערך של קרים
 אין ולכן החדש, לכוח מוכטחים

ייב הראשונים שהמועמדים ספק
ל לטרוח, צורך אין כן, אם חרו.

להסתכן. להתקיך, להתאמץ, פעול,
 להחיות תכליתן — יחד גם השיטות שתי

אפם־המעשה. את להאריך הציניות, את
להתגכר, צורך יש שתיהן על
ה הסיכוי את להפוך רוצים אם

גדולה. לממשות גדול
 — זה גדול נסיון חלילה, ייכשל, אם כי

בכנ הפיאודלים של המונופול יובטח
 לדור ואולי מאוד, רבות שנים למשך סת

 להרים יעז לא אחר חדש כוח שום שלם.
הבאות. בשנים ראשו את עוד

יישמר. המונופול
 בקע ייווצר — החדש הכוח יצליח אם אך

בחומה. ראשון
כו פנימה יחדרו זה כקע דרך

 ומחדשים, רעננים חדשים, חות
ו מחר והולכת, גוברת כעוצמה

מחרתיים.
 לפניו העומדת הפשוטה ההכרעה זוהי

הבא. השלישי ביום

1■ ■ הנידון ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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שנז המשתקת, הנוראה, ציניות
 הפיאודלים? על-ידי רעה

★ ★ ★
 בסב־ שומרי־החומה הכינו מאוחר ך*

 העולים ידי את להרפות מנסים הם נה.
שיטות. בשתי עליהם

סיכוי. אין החדש ״לכוח האחת: השיטה
 מבוזבז.״ — לו הניתן קול בל

מוב החדש הכוח ״נצחון השניה: השיטה
 הראשונים המועמדים שני בחירת טח.

לגמרי.״ בטוחה
 המסוכנת היא השניה השיטה

 באמצעות מופעלת היא יותר.
מה■ הוכיחו כאילו תעמולת־לחש,

 מערך־מפ״ם־ קואליציה להרכיב אפשרות תהיה אם גם •
יותר, רחכה תהיה שהקואליציה כך על הדתיים יעמדו דתיים

 כאשר ,1955 תקדים על יסתמכו הם במפ״ם. תלוייה תהיה שלא כדי
 מוחלט רוב אז היה הפועלים שלמפלגות אף על פעולה, עימם שיתפה מפ״ם

ימנית, קואליציה לכל ברצון הדתיים יצטרפו תזא לעומת בכנסת. קולות 69 של

כזאת. קואליציה להרכיב אפשרות תהיה רק אם

 חשש, השותפים מן כמה מביעים גח״ל הנהגת בתוככי •
עשוי הליבראלי החלק הבחירות. אחרי יתפרק שהגוש יתכן כי

תבהנה לממשלה להצטרף דרכים לחפש המערך. ג

 גולדה כי הנמנע מן לא •
הבחי אחרי תהפוך, מאיר
של כללית למזכירה רות,

 זאת התובעים בין ההסתדרות.
 אחדות־ איש בן־אהרון, יצחק נמנה

כתנאי הדבר את שהעמיד העבודה,

במדינהתצפית
••י■ )9 מעמוד (המשך

 לפליטי־ העולם כל כמעט שרוחש העצומה
 לאט־ :התוצאה בכך. מצליחים הם פלסטין,

 טכסי־ הישגים של גדול מצבור מצטבר לאט
מדינות־ערב. של נציגיהן לזכות סיים

 להכשיר הערביים הנציגים רצו השנה
 ה־ באירגון האומות להכרת הקרקע את

 אחמד עומד שבראשו הפלסטיני, שיחרור
הסו המטרה לקראת צעד זהו שוקיירי.

 כעל ישראל על להכריז הערבים: של פית
פלס לממשלה הכרה ולהבטיח כבוש, אזור

גולה. טינית
 מלאה הכרה למנוע הצליחו ישראל נציגי

 היה אפשר בכך שוקיירי. של באירגונו
הור שוקיירי של נציגיו אך הישג, לראות

דב את ולהשמיע בישיבות להשתתף שו
1*• אם הפוליטית, זהותם ציון תוך ריהם,

 זאת באירגונם. רישמית הכרה ללא כי
ישראל. לממשלת מפלה כמובן, היתה,

תפ לא מערכת־הבחירות הכולל: הסיכום
 היא ישראל. במערכות בעייה שום תור
למח האמיתיות. בבעיות כלל נוגעת אינה

 עצמה את המדינה תמצא יום־הבחירות רת
 שתהיה מבלי — הבעיות אותן מול שוב
 תשובה והמפלגות המדינה מנהיגי בפי

להן.

בחירות
ת מ ויציב א

 עסקני־ הרבה כל־כך אמרו לא מעולם
 על זה דיברי־אמת הרבה כל־כך מפלגות

השבוע: זה.
 על אלון, יגאל העכודה, שר *

 לדרוש באים שסבים הדבר ״מגוחך רפ״י:
הנעורים.״ בשם זכויות

תו ״גח״ל :גח״ל על אכן אכא *
קרקעות!״ בספסרות מכת
 ״אבות דיין: יעל על המערך *
תקהינה.״ בנות ושיני בוסר אכלו
״רפ״י רפ״י: על מאיר גולדה *

שמועות!״ מפיצה
 של מק״י על סנה של מק״י *

״פלמים!״ :וילנר
של ״י מק על וילנר של ״י מק *
״פלגנים!״ : סנה
 מאיר על מיקונים שמואל *

 ה• של באחוריים מלקק ״וילנר וילנר:
הערבי.״ נאציונאליזם

על מאיר, גולדה שרת־החוץ *
ברכילויות!״ עוסקת ״רפ״י :רפ״י
על דורי, לטיף מפ״ם, עסקן *

רעיוני!״ סטריפטיז — רפ״י ״מצע :רפ״י
כן־גור- דויד על כגין מנחם *
 מן לגמרי עצמו את ניתק ״האיש :יון

המציאות.״
פעילי על ראש-הממשלה *

 נודפים האלה התשובה בעלי ״מכל :רפ״י
רעים!״ ריחות
אכן: אכא על כגין מנחם *

 מר של סגנו בשביל הן חדשות ״עובדות
האבן!״ מתקופת שרידים אשכול

ה ראש על כן־גוריון דויד *
 הוקם לא אשכול ״בתקופת : ממשלה

נ בנגב ישוב אף
 מנחם על רוזן פנחס ח״כ *
״דמאגוג!״ :כגין
ש ״מפלגה רפ״י: על המערך *
רוצה!״ היא מה יודעת אינה

פקידיסתאן
שוב דר ו

 אישיים. פיצויים לענייני הלישכה לבלרי
אדולף את ולילה יום מקללים במשרד־האוצר
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 כאוקטוכ 28 זה, חמישי כיום
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י ד ו ■ א ר נ ב א
שי כמסגרת האחרונה כפעם
הנושא: על הכחירות, דורי

 לנו תן
שאנס

ה העולם 1468 הז


