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 במקום ולצייר המרכזית בתחנה לעמוד דור
 תמורת העוברים־והשבים, את גדולי־הדור את

אחד. כל לירה

חיים דרכי
המכשף

החדש
 החדש המכשף אל נוהרים הארץ מכל
ה אודרים, השיך אל לא אל־גרביה. מבקר,
 מודל מכשף כבר יש בבקר, הישן. מכשף
 שעד מכשף זהו שמו. פתחי שיך חדש,
מסגר. בכלל היה חודשים עשרה לפני

 עשה מאז ״אבל כאשתו. טיפול קצת
ממערי אחד סיפר חשובים,״ מעשים הרבה

 בחמש־ ריפא בקד, הכפר מנשות ״רק ציו.
 ישן ולא נח לא והוא עקרות, נשים עשרה

 של המרכז־ד,רפואי אל כולן שהלכו עד
ללדת. כדי בקה,

אחד. עיוור וגם אחד חרש ריפא גם ״והוא
 שהיה אלחאג׳, סעיד את ריפא הוא ״וגם
לעשות יכול לא אך נשוי שנים ושבע עשרים
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 באשתו טיפול קצת בו. טיפול קצת ילדים.
בן. לו יש כבר —

 האפיץ אל השיך. יודע להתנבא ״וגם
 יקרה לעבודה! תצא ,אל פעם: אמר ג׳נאיים

וכשחזר — ממנו צחק חאפיץ אסון!׳ לך

בגבם. כולו היה מהעבודה
 הבייתה, ,לך אלחאג׳: סעיד אל אמר ופעם

 הביתה הלך סעיד גדול. נחש לך מחכה שם
 נחש שם לו חיכה כי למה? חזר. מיד אבל

גדול.״
 למכשף פתחי שיך פתאום נהיה ואיך
אישי: באופן הוא סיפר כך על מהולל?

ה נפסקה מהמיתון אבל מסגר, ״הייתי
ברוגז. הייתה ואשתי עבודה,
 באים ופתאום ישנתי, אחד לילד. ״אז
 כמו חשובים אנשים ארבעה שלי בחלום

 אבא כמו אחד אשכול, כמו אחד ממשלה:
יגאל. כמו ואחד ששון כמו אחד איבן,

 — אמרתי רוצה, אני מה אותי ״שאלו
 אני אם בדקו הכישוף.׳ סודות את ,לדעת
 עם חיילים. אלף עשרים והביאו אמיץ,

פחדתי. לא אני אבל ביד. חרבות
 חזק, אור עם לחדר אותי לקחו כך ״אחר

 מתאור־ אפילו קשה יותר בחינה. לי ועשו
נהגות! של יה

 הסוד את לי ונתנו בסדר שאני ראו ״ואז
 על אבל בסדר. הכל שעושים קמעות לכתוב

 סוד כבר זה כי לספר, יכול לא אני זה
מהשמיים.״ לי שנתנו מיוהד

ההסתדרות♦ לפעולות האמריקאי הביון חדר הא□
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הפוער בוועד וועורס בדוד
המיק־ האיגוריס טס המגטיס את הנוקיינדת המדינית, המחלקה

ת בישראל. האפרו־אסיאתי המכון ואת בארצות־הברית צועיים  פעולו
ת המכון מנו  מערביים, איגורים של הקצבות על־ידי בחלקן ממו

ת ת בצורת הניתנו לעבודות־מחקר. מפנקים או למשתלמים מילגו

 תופס ההסתדרות ידידי של בספר־הכבוד
 שתופס מזה יותר עוד חשוב מקום דובינסקי

רותר. וולטר
ל נועדו אלה שכספים מכיוון

 הסי.אי.איי. השפעת את החדיר
ומכי - זרים מקצועיים לאיגודים

בוצ שבאמצעותם שהמנהיגים וון
ו ידידי הם הזאת החדירה עה

 חדר האם - ההסתדרות תומכי
להסתדרות? גם זה מכם!? חלק

מצדית תעמולה
 בלתי־נעימה ששאלה כיטבוע ווקא

 באולם נערך השיטין, בין התרוצצה זו |
 טכס בוושינגטון הילטון. מלון של החגיגות
 אורח־הכבוד ההסתדרות. מטעם רב־רושם

 האמ־ יוברט ארצות־הבריח נשיא סגן היה
ל ההסתדרות פרס את לקבל שבא פריי,
 לברית זקוקה אינה ״ישראל .1967 שנת

״רוחה הצהיר, ארצות־הברית,״ עם כתובה

קיימת!״ כבר זו ברית של
ה כל נשיא מיני, ג׳ורג׳ היה אחר נואם
 יו־ ארצות־הברית. של המקצועיים איגודים

 נשיא סטולברג, לואים היה הטכס שב־ראש
יו — הלבשת־הנשים בענף העובדים איגוד
דובינסקי. דויד של רשו

ההסת של הדגולים ידידיה כל בקיצור:
 ש־ האירגונים בראש העומדים ידידים דרות.
 המוסד כספי כמקבלי בריידי על״ידי צויינו

לביון. המרכזי
ה לתעמולה סיפקו בריידי של גילוייו

נצי טענו שנים מזה כי חשוב. נשק ערבית
 — פעיל סובייטי בסיוע — ערביים גים

 שמאחוריו מסך למעשה היא שההסתדרות
אמרי אימפריאליסטיות ״מזימות מסתתרות

 כלפי זו האשמה הוטחה במיוחד קאיות״.
באפריקה. הפעולות

 האחרון, ההסתדרות שנתון דיווח כך על
בכנות:

המדי המחלקה של ״פעילותה
השנה היתה אפריקה ביבשת נית
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מורה: ״רותר אומרת: בארצות־הברית הסערה את שחוללוהסתוות אחת
 לאיגודים הועבר הכסף סי.אי.איי.״ כספי קיבל האיגוד

הקומוניסטית. בהשפעה לביון המרכזי המוסד של ממלחמתו כחלק במערב, המקצועיים

 האפשרויות הוקטנו מצומצמת.
 תפקידים למילוי יועצים לשגר
 המיקצועי האיגוד כענפי שונים

 הינה זו עובדה והקואופרציה.
 פוליטיות התפתחויות של תוצאה

קו מתווסף זה לרקע פנימיות...
 מתמדת ערבית תעמולה - שי
 מפגרות■ ניצול תוף ישראל, נגד

 נכללות כהן אפריקניות, מיפגש
 הערכית מהליגה ארצות מיפפר

מצרים.״ ובראשן
ה אלה: פעולות לביצוע העיקרי הגוף

 גבעה על המתנשא האפדו־אסיאתי, מכון
הרצליה. במבואות חשופה,
 וכבר שנים, שבע לפני הוקם זה מכון

מ משתלמים מאלף למעלה דרכו עברו
ארצות. שמונים

 אוד־ א.ו.ה. נימנה אלה קורסים בוגרי בין
 וה־ הפרלמנט לחבר בינתיים שנעשה איאמי,

להסתדרות. עמוקה חודה כך על מכיר
ההסת מתקציב חלק הוא המכון תקציב

 איגר עקיבא מנהלו הסביר כך המכון, דרות.
 משום הקצבה שום מקבל אינו הזה, להעולם

 מילגות מעניקים אלה גופים בינלאומי. גוף
 באמצעות אם ישירות, אם — למשתלמים

הכל. זד, המכון.
הס של המדינית המחלקה ראש ואילו
 מוחזק ״המכון הצהיר; הרינג,, זאב תדרות,
ההסתדרות.״ בכספי בעיקרו

 לטוענים פתחון־פה לתת מדוע כן, אם
י.אי.איי.?0ד, של סוכן שהוא

מקב ״איננו תכריז: לא מדוע
ה הפעולות את מאיש. כסף לים

לבדנו!" נממן אלה
ש כדי מדי, חשובה באפריקה הפעולה

 ה־ לחדירת הסוואה שהיא יטען מישהו
סי.אי.איי.


