
במדינה
העם

 — חג
אירוע לא

ירו העיר של איחודה יום באייר, כ״ח
 בין לאומי. חג של סממניו כל לבש שלים׳

 או המערבי, הכותל מול שהתרכזו הרבבות
 יוני, של הנופלים מצבות ליד התייחדו

 דתיים, של המאורגנות הקבוצות בלטו
 תפילה כיום בשבילם הוכרז זה יום אשר

 בני גם לראות היה אפשר אולם מיוחדת.
ה תושבי מלוא־המשאיות, שבאו קיבוצים

לבירה. משפחות־משפחות שעלו שפלה
 מתקיים המוני אירוע כל בה בישראל,

 ירושלים חג היה ממלכתית, תוכנית פי על
עש הממשלה כי רב־משמעות. יוצא־דופן

הח היקף את לצמצם דווקא מאמצים תה
כליל. לבטלן לא אם — גיגות

 עמוקים, במיתרים נוגעת ירושלים אבל
 מדיניות של משיקולים ערוך לאין חזקים

 מוצא זאת בכל יחפשו וכאשר בינלאומית.
ביותר הקשה ההסכם כי ספק אין מדיני,

 הדראסטית לקפיצה קדם כי שטענו, היו
יוב לפיו מע״י, מזכירת גולדה, עם הסכם

 ברשימת־העבודה ריאלי מקום להררי טח
ל הררי נזקק אם ספק אך הבאה. לכנסת
 מקום כי היא, הרווחת הסברה כזה: הסכם

הסכמים. ללא גם לו מובטח כזד.
 אם אולם להררי. אישית מתנה

 פתוחות בזרועות ממע״י עמיתיו קיבלוהו
 ה־ בסיעת רציני משבר קפיצתו יצרה —

חמי בן־לילה שאיבדה ליבראלים־העצמאיים,
 סירב שהררי אחרי בייחוד מכוחה. שית

 ב־ החשוב הכיסא את למיפלגתו להחזיר
 סיבה לו היתד, בעצם, וועדת־חוץ־וביטחון.

 לא הסיעתי, המפתח על־פי כך: לנהוג טובה
 הוא כזה. מכובד למושב זכאים הל״ע היו

 המערך, על־ידי ממש, במתנה להם הוענק
 כדי — למענם מכיסאותיו אחד על שוויתר
ברווחה. בו לישב הדרי שיוכל
 חברי על־ידי נתבע כאשר הררי, טען

״המ הכיסא: את להחזיר מיפלגתו־לשעבר
 יזהר לי, אלא למפלגה, ניתנה לא תנה

או מחזיר אני עכשיו אישי. באופן הררי,
הביתה.״ תה

בגפו פורש הררי אין שלדעתו, גם מה

הררי ח״כ ,י ך*
ת לעצמאים טוב לא ז י 'י < עצמאים להיו זי

 של מעמדה את הקובע זה יהיה להשגה
ירושלים.

מפלגות
פחות לא

האוזגר מגדעון

נת כאשר ד,ליבראלים־ד,עצמאיים. ממפלגת
 מדוע לדעת תבע אשר עיתונאי על־ידי קף
 ל המאנדאט את מחזיר הפורש ר,ח״כ אין

בכ ערך אותה במסיבת־עיתונאים, סיעתו,
 ללא־ הררי השיב האחרון, השני ביום נסת

בוח ציבור מייצג שאני הושב ״אני היסוס:
 קולות ומושך אחד, ציר כדי לפחות רים

האומד.״ גדעון מאשר לא־פחות

 יכול כבר היד, מפא״יניק, היר, ״אילו
 עליו לספר נהגו שר־החוץ,״ לפחות להיות
 ב־ העצמאיים, הליבראלים למיפלגת חבריו
לא־מבוטלת. גאודה

לא הררי יזהר שהיה כימעט השבוע
 להיות הפך האחרון שברגע אלא — כלוס

 — כיום ניקרא שזר, כפי או מפא״יניק.
העבודה. מפלגת איש

 חבר־הב־ שום־פלא: בכך היה לא בעצם,
ל פרטי באופן מפא״יניק להיות הפך נסת

 בוועידת כזה להיות שנאבק לאחר גמרי,
 נלחם מע״י, ייסוד מאז ולפניה. מפלגתו,

 — מיפלגתו בצמרת הוותיק עסקן־הל״ע
 ניסה — קול משה ,בשר־ד,תיירות ובעיקר

 גחלים של אלה טרופים בימים כי לשכנעם
 — הליבראלי־העצמאי היות טוב לא ומעיים
עצמאי.

 ולפאר־ למישפטן נראה מע״י עם מערך
ב חבר כבר שהיה — המנוסה למנטאר

 ביותר הבטוחה כדרך — הראשונה כנסת
 מתחת הקטנה המפלגה של כוחה על לשמור

אחודהחסימה. של לחרב־המתהפכת
 ד,״לא״ את חברי־מיפלגתו לו וכשאמרו

והצ קול של מאחרי־גבו התבצרו הסופי,
ה של העצמאי קיומה המשך למען ביעו

 ה־ את להסיק הררי יזהר ידע — מפלגה
מסקנות.

 התפטר לא הוא למע״י. הציוד עם
 המאנדאט את החזיר לא בכנסת, מחברותו
 כיסאו על ויתר לא אפילו הוא למיפלגה.

 הל״ע. כנציג כיהן שם בוועדת־חוץ־וביסחון,
 את המאנדאט, את נטל 50,־ד בן ד,ח״כ

 בוועדת־חוץ־וביטחון הן המכובדים מושביו
 עם ועבר — בוועדת־חוקה־חוק־ומישפט והן
למע״י. הציוד כל

בני־ברק
הכיסא
התפוס
 בשביל נעים, לא דבר קורה בבני־ברק

 כל על סירוקה, שמעון העיר ראש סגן
פנים.
 על לשבת תורו הגיע שנד, חצי מזה כי

 אינו הנכסף והמושב — ראש״העיר כס
 רבה לפני וכדין, כדת נעשה ההסכם מתפנה.

בפי קבע זה לנדאו. יעקב הרב העיר של
 יוותר הקדנציה מחצית בחלוף כי רוש,
 ויינברג, שמואל ישראל, אגודת פועלי איש
ישראל. מאגודת סירוקה לטובת כיסאו על

 לעצמו דרש אך — הסכים אמנם ויינברג
 לרב שוב הובא העניין הגיזברות. תיק את

נא לא המקורי שבהסכם פסק וזה לנדאו,
 ויינברג על זה. מסוג פיצוי על דבר מר

דיחוי. ללא להתפטר
 עימו. וטעמו התפטר, לא ויינברג אך

 על מושתתת הסביר, בבני־ברק, הקואליציה
 ביטחון איזה ומע״י. המפד״ל של שיתופם

 לקבלו תסכים אומנם שמע״י לסירוקה, יש
כראש־העיר?

 הוציא ושוב לנדאו, הרב הוטרד שוב
 מ־ מכתב יביא שסירוקה ברגע פסק־דין:

 ויינברג יהיה לחליפין, מוכנה היא כי מע״י
 קל לו שיהיה חשב סירוקה להתפטר. חייב

 שויינ־: גילה הוא אבל המיכתב, את להשיג
 לבל הפועליים שותפיו את שיכנע כבר ברג
הסכמתם. את יתנו

 העיר, בראשות להישאר יוכל הוא וכך
הרב. של פסק־הדין את להפר מבלי

 ,1968 לשנת המובחרים הסרטים רשימת מתוף הראשון
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בשוודיה ב״טוטו״

 ב״טוטו״ שזכה קארלסון אריק
 הטופס את כי גילה השוודי,

 ידו. על המאולף הקוף מילא
משתמ בו במטבח ״טוטו״ אין

 סי.די. ״אקסטרה״ בשמן שים
 וידוע ברור הכל הזית״. ,׳עץ של

 אם בין המאכלים .מראש
 אפויים, או מטוגנים מבושלים,

יעור ור,סלטים יפה, תמיד יעלו
 םי.די. שמן — אגב תיאבון. רו

 הראשון במקום השנה גם זכה
 הארץ. ברחבי העם במשאל

:אומרים איך
(מ.) סידי. שמן היחידי הוא
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