
תצפית
ח בעיקר להתחדד. עשויים המעיד שותפי כץ היהסיה • ו
 השכר למדיניות בקשר אחדות־תעבודה, שרי לבין ספיר פינחס בין היחסים רפו

הידוק מפני וחושש אלה, בשטחים אחדות־העבודה לקו מתנגד ספיר והכלכלה.

 לאחרונה העלה אף הוא דה, הידוק למנוע כדי המערך. מפלגות שתי בין נוסף
הממשלה. מן התפטרות של איום

 לחיים הממשלה ראש סגן של תפקיד תתכע המפד״ל ס
בקואלי כגודלה השנייה הסיעה היא כי בטענה שפירא, משה
: לתביעה האמיתית הסיבה ציה.  שלמה ישראל הפנים, שר סגן של סירובו זו

 יתמנה אומנם ששפירא במיקרה שר. סגן של בתפקיד לכהן להוסיף בן־מאיר,
מו את יפנה הממשלה, ראש כסגן על יוותרו הדתיים הפנים. כשר לבן־מאיר מקו

כליל למנוע יוכלו לא כי להם שהוברר לאחר הבריאות, משרד

 את — הרופאים של המוחלטת דותס
הגוויות. ביתור

 כמפא״י, משכר מסתמן $
יש ישראל של תביעתו עקב
לפי שר. לתפקיד למנותו עיהו

הו בא אשכול, לוי של הערכתו שעי ב י
שבון  ותפקיד הדתות, שר לתפקיד רק ח

 קואליציה תוקם אם פנוי יהיה לא זה
הדתיים. עם

התנג־ עקב

ה מדיו ב
הפגנות

החופש לוחמי
ש בישראל מהפכה פעם א■ תפרוץ אם

 ספק כל אין סטודנטים, ׳ על־ידי האורגן
 הישראלי, משרד־החוץ ביוזמת שתפרוץ

ה עושים בינתיים באישורו. לפחות או
בנושא. חזרות רק סטודנטים

 בכל הצדק למען האחרון המאבק את
עש כמה של קבוצה ניהלה תבל, קצוות

 הראשון ביום שהתאספה סטודנטים רות
 באוניברסיטה המינהלה בניין ליד האחרון,
מורם־ היתה האסיפה בירושלים. העברית

 שווים חופשיים, המקום, מן ברחו נותם,
ושמחים.
 עוד הישראלי. משרד־החוץ גם שמח

הור לפי עסקני־הסטודנטים פעלו פעם
ל כתביו כבר עשו השאר את אותיו.
מחרת.
 שותף שלא נזעם, רודסי סטודנט רק

 לא מתוכננת ״בספונטאניות אמר: בשמחה,
 לאסוף יצליחו אם אפילו אותנו, יקנו
 היה לא משועממים.״ סטודנטים כמה עוד
 היו כבר כולם כי אותו, שישמע מי

הסמוך. וייז באולם במסיבת־ג׳אז
 למחרת המצב היה שונה שחור. זעם

ה־ היתה לא שם כי בתל־אביב. היום

 יועלו אשד הנושאים אהד 9
 של הקלעים מאחורי בשיחות

 יהיה הממשלתית הקואליציה
של שמנהלים כחקירה קשור
דרי- ת.ע?ה מם-ד!הבנסה. טונות

 הצ־ מתנאי כאחד התיק, את לסגור שה

מת סיעה של ט:־פותה לקואליציה. מסויי

 של האפשרות תועלה שוב 9
 הקיימים שנזדי־הבסף החלפת

 של כשיעור חדשים, בשטרות
לירה לכל ישנות לירות עשר

. ה ש ד ת באותה כי גם, ייתכן ח  הזדמנו
תרכוש, על מיוחד היטל הטלת תבוצע

המזומנים. על או

 על לדיבורים תאמין אל 0
חוק את לתקן הממשלה נכונות

ץ ש . ל ע ר דברי־ אחרי כי מסתבר ה
שלא נחושה החלטה מסתתרת הנומס

רציני. שינוי לשום ללא־קרב להסכים

שבוע בלט הדבר תו ה  היועץ של בעדו
תקון, בפני המשפטי  את כשיצר ועדת־וי

 מרחיקי- לוויתורים מוכן שהוא הרושם
נס הדברים הרצאת כדי תוך אד לכת,

של לשינויים אלא מוכן אינו ני תבר

לשינוי להביא היחידי הסיכוי מה־נכך.

תקון אס זו: עמדה  על תמליץ ועדת־וי
מרחיקי־לכת. שינויים

ה המימשל כשטח גם •
שינוי לשום תצפה אל - צבאי

 מג־ ״בימול הסיסמה מאחורי אמיתי.
 החלטה מסתתרת הצבאי״ המימשל גנון

 לאמיתו. המצב את לשנות שלא נחושה
ת: ת את להעביר התוכני  קומץ סמכויו

שישאו אחרים, לקצינים פקידייהמימשל

תן מצויירים יהיו אך שונים, תארים  באו

ת, תן ויפעילו הסמכויו תן פי על או  או

ת צורה. ובאותה ההנחיו

שוטמפגין עד מסתער שוטר

 נגד הפעולה ס
אחרי גם תימשך

 שהוגלו הקבוצה, ראשי
 מהם למנוע כדי הצבאי

 הבחירות, לקראת התארגן
שיכו אך לבתיהם, ת ימ  לצווי׳ שם כפופים להיו

הקבוצה. של נוספים פעילים ירותקו כן יחד.

את״א מעסקני כמה של נפיץ תבלום מפא״י צמרת 0 _
להיות עשוייה דו סיעה כי חוששים, במפא״י קבועה. כסיעה להתארגן

,,אל־ארד"
הבחירות.

של בצו  המו
 ל־ אפשרות

יוחדרו אמנם

הדגל את שורפים מפגינים
להישרף!״ להם תנו —

הבריטי

להיוועדשימנעו ׳ריתוק,

 איש בתלם. תלך תמיד ולא ,מדי עצמאית

ת לגבי הבלם יהיה באת״א, קומיסאר סיונו נ

 לאח מאמץ שייעשה ייתכן ס
הערכה לפי הקומוניסטית. המפלגה

 לפתוח הישראליים המנהיגים על הסובייטים ישפיעו
שלחות שוב אחרי  ממוסקסה. המפלגות שתי של המי

את זה, במיקרה כתנאי, להעמיד עשויה החדשה

סנה. משה

 המשמש עופר, אברהם מפא״י

אלה.

פלגי שני את מחדש
 המפלגות, בשתי עתה הרתחת

ת. חו שי  מירך איחוד, ג
הקומוניסטית! הרשימה
של המוחלט בידודו

מהם

מעין

 כמה אפריקאיים, סטודנטים ממספר בת
סטו ומספר ישראליים, עסקנקני־סטודנטים

העניינים״. ״מה לראות שבאו סקרנים דנטים
 משרד־ בתבי למחרת שתיארו מה זהו
 רבת־משתתפים סטודנטים כ״הפגנת החוץ

ברודסיה.״ סמית אייאן ממשלת נגד
 שני על היה לספר כולם ששכחו מה

ש בנתניה, מאורט הרודסיים הסטודנטים
 חודשיים לפני הסברים הרבה ללא גורשו

 תנועת־ חברי במיקרה גם והיו מהארץ,
בסמית. הלוחמת המחתרת

״אפ חופש שירי שרו לוחמי־השוויון
 אדיר במילמול סיימו באנגלית, ריקאיים״

 נתגבר, אנו להיות היה שצריך מה של
 היחידי האמריקאיים. לוחמי־החופש שיר

 הסטודנט היה המילים את כנראה, שידע,
 אנו על שנתגברו לאחר המקרופון. ליד

סבל־ על לוחמי־החופש התגברו נתגבר,

אכן זורק כעד עוצר

 יתכן כי אם — משרד־החוץ בידי יוזמה
 ה־ על הצטער לא שמשרד־החוץ מאד

למאורעות. שניתנה העולמית פירסומת
 בניין מול שעמדו השוטרים תריסרי שני

 בבוקר השני ביום הבריטית השגרירות
ה עשרות כלשהי. להתפרצות ציפו לא

באוטובו שבאו ד,אפריקאיים, סטודנטים
ב האפרו־אסיאתי מהמכון שכורים סים

 בניין־השגרירות, גדר מול ניצבו נתניה,
 ״נגמר שקראו מחאה כרזות בידם והחזיקו
התער דרושה כעת — הדיפלומטי המו׳־מ

צבאית.״ בות
משל לקבל נאות הבריטי השגריר נציג

 בפניו שהביעה סטודנטים, שבעה בת חת
 של תקיפותה חוסר על עמיתיהם זעם את

של משטרו בהורדת בריטניה ממשלת
דיפלומ בהצהרה להם השיב הוא סמית.

ה אל חזרה יצאו המשלחת אנשי טית.
 ברמקול־ והודיעו השגרירות, שמול רחבה

בפנים. שהתנהלה השיחה על לנאספים יד
 בכך. להסתפק חשב לא שאיש אלא

 מה להבין הספיקו המשטרה שאנשי לפני
 ועגבניות ביצים של ברד ניתך מתרחש,
היה זה השגרירות. בניין על רקובות

 סביב התפזרו הסטודנטים עשרות האות.
 מיידים והחלו אבנים בידיהם נטלו הבניין,

 את מכיסו הוציא מישהו בבניין. אותן
 והבעירי נפט עליו יצק הבריטי, הדגל

נעשה ״כך השגרירות. שמול הכביש על
 ״תנו ההמון. שאג הבריטית,״ לאימפריה

 הריק בקבוק־הנפט :את להישרף!״ להם
 אחת את בו ניפץ אחר, סטודנט תפס

השגרירות. משמשות
 היה השוטרים קומץ נתגבר;״. ,,אנו

כ ביניהם, חמקו המפגינים חסר־אונים,
 הבניין לדלתות עד ממש מתקרבים שהם

 החלונות, בתריסי עצומות אבנים ומטיחים
השגרירות. עובדי על־ידי שהוגפו
 בתפקידם רגעים באותם קינא לא איש

 לא מהם אחד אף אנשי־ד,משטרה. של
 להם ניתנה מתפקידו. ביותר מרוצה נראה

— מאלימות להימנע מפורשת הוראה
בניין־השגרי־ על להגן עליהם היה ומאידך

ה העולם.12 1472 הז


