
ך י ק ו צ נ ת

 — סוציאליסטים
? פועלים סתם או

ה בעתיד לדון, תצטרך הישראלית העבודה מפלגת
סוציאליסטית? מפלגה היא האם עקרונית: בשאלה קרוב,

 בעת התברר זה בירור בקיום ההברה
 ד מע״י נציגי שניהלו האחרונות השיחות

המפ שתי בין השיתוף צורת בדבר מפ״ם,
 נציגי מארבעת אחד פרם, שמעון לגות.
 מע״י בי מפ״ם, אנשי באוזני הצהיר מע״י,

סוציאליסטית. מפלגה אינה בפירוש
 בו־ הביע אלון, יגאל שר־העבודה חברו־למישלחת,

מנוגדת. דיעד, במקום

יחליט מי
1 בית לפוצץ שמותר

יו המיזרחית בירושלים הבית פיצוץ על גלי־המחאה
כלשהי. תוצאה זאת בכל לידו

המוח בשטחים בתים, לפוצץ הסמכות נשארת אומנם,
 לשר־ הכפוף הצבאי, המושל של הבלעדיות בידיו זקים,

ש במה סייגים יחולו להבא, כי נראה אולם הביטחון.
ירושלים. לאיזור נוגע

 נקודות כמה
1 בשטחים יתנחלו

 בקשתם אושרה כי אשכול, לוי של הצהרותיו למרות
 המוחזקים, בשטחים להתנחלות גופי־התיישבות 17 של
 ההתנחלות. של מהירה להגשמה לצפות אין

המערבית. בגדה בעיקר, המדובר,
 אישור ניתן הרחב, האישור כצד למעשה,

כלבד. אחת לנקודה מאוד, מצומצם
וב ברמת־הגולן להתנחלות שנוגע במה שונה, המצב

סיני.

 — החסימה
1 למי מסוכנת

 על הראשון הרשמי בדיון הבא בשבוע תפתח מע״י
 אחת־ את להעלות קרגמן, ישראל ח״כ של הצעתו

לכנסת. הבאות בבחירות החסימה
 המניע כי טוענים, קרגמן של מחבריו־למפלגה כמה
 אך אבנרי. לאורי שינאה היא הצעתו להעלאת העיקרי
דעתו. על עומד אלה, מהאשמות נבהל אינו קרגמן

ה על בטיעונם, עתה, מתרכזים מתנגדיו
 לא תפגע אחוז-החסימה העלאת פי נימול!

 במפלגות גם אלא החדש, הכוח בסיעת רק
כ ולמדינה. למע״י חיוני שקיומן קטנות,
 רומניה ״שמנהיגי מק״י, של קיומה עיקרו
לדבריה.״ להקשיב מוכנים

 הנשיא בחירת
במרחב והשלום

המא בזירת בארצות־הברית, האחרונות להתרחשויות
 על מקפיאה השפעה תהיה הבא, הנשיא בחירת על בק

במרחב. המצב
מי הוכרע לא עוד כל כי הסברה, רתחת בירושלים

 ;:בד־אל־ יעשה לא ארצות־הברית, של הבא נשיאה יהיה
משוכ בהיותו המשבר. פיתרון לקראת צעד שום נאצר

ל שתסכים ישראל את להביא וושינגטון בידי כי נע,
 רק שלו המדיני הקו את לגבש החלים הוא פיתתן,

הקרוב. נובמבר חודש אחרי
 בחירת דווקא זה: בנושא מקאהיר, רמז

 ל־ מועמד יהיה לא אז בי רצויה. ג׳ונסון
 מן אותו ישחרר וזה חדשה, תקופת-בהונה

היהודים. בקולות התלות
■ ■ו ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 הפלסטינאים
לחבות מובנים אינם

 פלסטי־ מנהיגים של קבוצה דווקא כי הנמנע, מן לא
ישר ביחסי הממושך הקיפאון את לשבור תנסה נאיים

ערב.—אל
 רפובליקה בכינון דוגלים חבריה אשר קבוצה, זוהי

 אחר או פדראטיבי בהסכם קשורה שתהיה פלסטינית,
מדינת־ישראל. עם

 מתוך גלוייה, לפעולה הקבוצה יצאה לא כה עד
 זה לחץ המערבית. בגדה שונים מכיוונים ללחץ היענות

 המדינות לראשי לתת יש כי הדרישה, על מבוסם היה
 שהות — וחוסיין עבד־אל־נאצר ובעיקר — הערביות

פיתרון. למצוא
 ל־ הפלסטינית״ ״הקבוצה הודיעה עתה
 חודש רק לחכות מוכנה היא כי חוסיין,

 פיתרון להשגת בגלוי שתפעל לפני אחד,
שהיא הראשון הצעד ישראל. עם ישיר

ב* הפלסטיניים המנהיגים כינוס מתכננת:
 הפיתרץ יסודות את שיקבע -,

 רשמית נציגות של כוחה את
ישראל. ממשלת עם

 מיוה! קונגרס
 וייפה הרצוי,

כמגע לבוא

מהירה !תנועה
ביום־העצמאות

 ל־ שער־הגיא בין בקטע בנסיעה מתענה אתה אם
יום־העצמאית. עד בסבלנות התאזר הקאסטל, פיסגת

 משרד של לוח-הזמנים לפי זה, במועד
 ארוכים קטעים שני ייפתחו בבר העבודה,

 שיקל דבר הדו-סיטרית, האוטוסטראדה של
התנועה. זרימת על

 תצלום שעליו כרטיס, בקרוב יקבל מנוי־טלפון כל
 בספר- מופיע שהוא כפי שלו, הטלפון ומספר שמו

 יתבקש במספר, או בשם שיבוש של במיקרה הטלפונים.
לדואר. ולהחזירו הרישום את בעצמו לתקן המנוי
 שנתגלו, טעויות של רב מספר לאור ננקט זה צעד

ספר־ד,טלפונים. של הממוכן ההדפסה תהליך בעת

 בעצמם יתפנו המנויים
הטלפון בספר השגיאות

זי'1״\זרצרי גיסינםיגז בבגיור הרוגים שגי

רחדד־ניוזווז נוובל־וז פצונוה

ה שני ביום הובילו, אוטובוסים שלושה
 גימנסיה של השמיניות תלמידי את שבוע,

ה העפר בדרך בערבה. לטיול ״הרצליה"
 כאר־אורה, בסביבות רחם, לנחל מובילה

 אהרון כידי נהוג - האוטובוסים אחד עקף
 רציתי ״לא הראשונה. המכונית את - גלר

הנהג. הסביר אבק," לאכול
 השמאלי הקידמי הגלגל עלה דקה כעבור

 של מדריך*תיירים סלע, רם מוקש. על
ה בדופן שנפרץ פער דרך הועף ״אגד",

 שותת החל בגבו, נפצע הנהג גלד אוטובוס.
 כלב חנן סגן־מישנה איש-האכטחה, דם.

 הקדמי, הגלגל שעל כמושב שישב ),23(
 פסח הרופא למושב, שכנו במקום. נהרג
 ״חממו מילמל: אנושות, נפצע ),35( מילין
לי." קר אותי,

 מיהרו האחרים האוטובוסים שני יושבי
 הספיק הפצוע גלר הפצועים. את לחלץ

נע לחלץ משניסה אך המנוע, את לבכות
מי המדריכים אחד התעלף. - פצועה רה
 חיל-האוויר של ״נורד״ עזרה. להזעיק הר

הפצועים. את צפונה העביר
 ביותר החמורה הפגיעה :התקרית סיכום

ההתק את שהזכירה הדרומית, בתחבורה
 כמעלה ״אגד" אוטובוס על הרצחנית פה

 באה ושבעקבותיה שנה, 14 לפני העקרבים,
תגמול. פעולות של חריפה שרשרת


