
במדינה
העם

בוצעה שלא הפעולה
ב כדורגל מישחק התקיים השבת ביום

 היה הצופים אחד שבגליל. דישון מושב
 רבע כעבור בחופשה. חייל כהן, יוסף
התפוצצות. נשמעה שער,

 שלי״, שמאל מצד הרעש את ״שמעתי
 ״ראיתי יוסף. של חברו יצחק, מנחם סיפר

 מטר. שלושה אולי באוויר עף יוסי את
 שהיו ואחיו אביו אליו רצו שנפל ברגע

 יוסי. הוא שהנפגע ידעו לא הם בסביבה.
״בנו את יוסי של אבא הכיר פתאום . . . 

לשפיכת־דמים, התרגלה שכבר המדינה,
 הרצח של הפרטים מן להשתחרר יכלה לא

 כפי לכן, ).13־12 עמודים (ראת החדש
אז רבבות חזרו שנים, במשך התרגלו שכבר
 משהו.״ יהיה ״הלילה המשפט: על רחים

 כלומר: משהו. שיקרה מבלי עבר, הלילה
לפעולת־תגמול. יצא שצה״ל מבלי

 תוצאה זו היתד, מתערב. המזכיר
המשקי של לא האו״ם. מהתערבות ישירה

צי משני לבנות במכוניות המתרוצצים פים
 בכבודו הכללי המזכיר של אלא הגבול, רי

רצי התלקחות כי הבין, תאנט או ובעצמו.
ל סכנות הרת להיות עלולה ברגע־זה נית

 את תסבך אף הסתם ומן — כולו מרחב
 לסוריה פנה לכן עצמן. הגדולות המעצמות
ל ויסכימו פעולה מכל שימנעו ולישראל,

 שביתת־ ועדת של חרום בישיבת השתתף
הקר עיבוד בבעית לדון המעורבת, הנשק
ר,מפורז. האזור של קעות

חמק היתד, ממשלת־ישראל של תשובתה
 הסורים בזכות מכירה היא אין שכן נית,

 בירושלים ד,מפורז. האזור בענייני להתערב
 ממילא ידחו שהסורים תקווה, גם רווחה

 אך העניין. יקבר ובזאת תאנט, או פניית את
 והמזכיר תנאי, ללא לפנייה נענתה דמשק
לשבת. הסכימו הצדדים כי בניצחון הודיע

 שהיתר. ישראלית, הודעה על הסתמך האם
יש בעיתוני שפורסמה מזו במהותה שונה
 המסתייגות הנימות מן התעלם או ראלי

 השור לתפוס החליט הישראלית, שבהודעה
הצדדים? משני הסכמה על ולהודיע בקרניו

 הקריטי ברגע היתערבותו כך, או כך
מלחמה. — דחתה הפחות לכל או — מנעה

מפלגות
אפל... נשיקות,

 ולחיצות־ הנשיקות השתלטו קלה לשעה
בהסתד לבן תכלת סיעת ועידת על הידיים

 הריעו אחרים בשימחה, שאגו צירים רות•
כולם כמעט מהתרגשות. דומעות כשעיניהם

 לו ויושיט יותר המבוגר יריבו אל הצעיר,
עשה. וכך ידו.

 האולם אל נכנסו מכן לאחר קצר זמן
 הם באדר. ויוחנן בגין מנחם חרות, מנהיגי
 של עברו אל נילהבים צירים על־ידי נישאו
נשיקות. והוחלפו ידיים הושטו ואז תמיר.

 שפשתה החגיגית האווירה את ניצל תמיר
 ללא לשלום־בית הסכמתו על הודיע בכל,

קטנה. הפתעה בגין לו הכין כאן אך תנאים.
 כי בגין הכריז וגלוי־לב, ארוך בנאום
 יד ללחוץ סירב לא הערב, גם וכן מעולם,

.אך לו, שהושטה . להתקפה. עבר ומכאן .
 זה בערב אזכיר ״לא "1מתחרט ״אני

 לפעם. מפעם וקרא חזר תמיר,״ של עברו את
 חטאיו כל את לו הזכיר זאת עם יחד אך

 מן פרש תמיר זה: אחר בזה התנועתיים
 לאור הוציא תמיר שנים; לעשר התנועה

 ייחל תמיר יעד; בשם אנטי־תנועתי עתון
לכישלונה. והתפלל חרות למפלת

רחב־ עצמו, לדברי בגין, היה ולעומתו
 באדר,״ יוחנן ידידי ״גם הוא. רק ולא לב.

 תפקידים תמיר, לך, לתת ״הציע בגין, הרעים
בתנועתנו.״ נכבדים
כ סביבו, היושבים את באדר הפתיע כאן
 הזה: העולם כתב מימין, לשכנו בקול שהעיר

ה רוב הבינו הרגע באותו מתחרט.״ ״אני
אופ שנסכה שלום־הבית, אודירת כי צירים,

 במהרה. תימוג רבים, שורה בחברי טימיות
 בשעות רק שנגמרה הישיבה, בהמשך ואמנם,
מחדש. הניגודים כל ונתגלו חזרו הבוקר,
 בן־אליעזר, אריה חרות, של ההנהגה איש
 אנשי של למגינת־ליבם הסיעה, ליו״ר נבחר
 שלהם, הפיוס נסיונות כל החופשי. הגוש
נתקבלו. לא כניעה, של מחודת שהיו

דת
המוות ווול החיים על
 טוב סיכוי לו יש לירה שמרוויח מי כל

 807״״ הבא: מהסוג אינפורמציה גם להרתיח
 באים ולא זנזנוולים, מנתחים מהנפטרים

ישראל.״ לקבר בשלמות
 על בחותמת מוטבעת זו סטטיסטיקה

כש אחת, ישראלית לירה בני שטרות־כסף
עד הצילו! ״יהודים, הכותרת: בראשם

הנענו?״ היכן
ובאמת, חודשים. שלושה מאסר

 דתיים קנאים קומץ אם הגענו, היכן עד
 רשמיים כסף משטרות להשתמש יכולים
ב ולהשחיתם אמצעי־תעמולת־זתעה, בתור

 לפקודת 353 סעיף שלפי הגם חותמות,
 למאסר כך על צפויים הם הפלילי, החוק

חודשים. שלושה של
בעלי־החותמות, אותרו לא עתה עד אך

המושחתת הלירה
ומננולים״ ״מנתחים

 ו״אחדות ״פיוס״ בית״, ״שלום על דיברו
המפלגה״.

 ביום בתל־אביב, לימין בבית קרה זה
 השני הדיונים יום גם שהיה השבוע, השני

הוועידה. של והאחרון
 לא הוועידה, החלה כאשר גיל. הבדלי

 הסיב־ הניגודים, כי לגלות, ציר שום הופתע
 החרות בתנועת שכירסמו וההשמצות סוכים
 מחדש. ועלו צפו האחרונים, החודשים בששת

למדי. טבעי ניראה זה
 ח״כ הסוף. לקראת רק נתגלתה ההפתעה

 פנה החופשה הגוש ממנהיגי תמיר, שמואל
 ח״כ יריבו, אל הנאומים דוכן מעל פתאום

 לו הציע באולם, שישב בן־אליעזר, אריה
 בן־אלי־ כשהתמהמה ולהשלים. ידיים ללחוץ

 הרמקול, לתוך בפאתוס תמיר הכריז עזר,
הוא, יירד ביניהם הגיל הבדלי מפאת בי

 ההסבר את כזו בצורר, להעביר המצליחים
 הצד על כי ניתוחי־מתים. מבוצעים מדוע
 הוחתמה גלופה) (ראה הלירה של השני

 המתים את זה״: אכזרי ״חוק של הסיבה
הסטו של ״לתאוותם — לדעתם מנתחים,
דנטים״.

המיתון
3 הוויתורים תנועת ית3

מהמי כתוצאה לוותר, נאלצת מה ״על
 על־ידי השבוע הופנתה זו שאלה תון?"
 אזרחים. של מגוון למידגם הזה העולם
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