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 נותנים פלשתין לשחרור בארגון המאוגדים
אמון. בו

 אחה״צ שישי וביום שלו, את עשה האיום
 עראפת את שהביא המצרי המטוס נחת

ונשיאים. מלכים בין שווה — לרבאט
ישראל. כממשלת התחשכו לא

 ממשלת- של הרשמית המדיניות מבחינת
 רצויות. בלתי הועידה תוצאות היו ישראל,

 נסיגה מציעים שהאמריקאים בשעה שכן,
 אין הערבים, עם שלום״ .הסכם תמורת

 בישראל לדורשי־הסיפוח יותר רצוי דבר
 הפיס־ של קיצונית מלחמתית הודעה מאשר

להחל ערב מדינות הסכמת את שתבטל גה,
מועצת־הבטחון. טות
 להטיח יכולה מאיר גולדה היתד, אז כי
 — רואים אתם ״הנה, האמריקאים: בפני

מדיני!״ לפתרון המתנגדים הם הערבים
ההס תצטרך זאת, לאמר אפשרות באין

 של הכרזותיהם על להתעכב הישראלית ברה
 — וגופרית אש ששפכו ערב, מנהיגי

 ונראה ״נחכה של בעמדה למעשה, ויסתפקו,
לעשות.״ המעצמות יצליחו מה

ההמ רוח את יפר אשר היחידי הגורם
סיבות: שתי להם יש תנה,יהיו.הפלסטינים.

 התנופה, את לאבד רוצים אינם דם *-
של.,לוחמה. וחצי שנתים במשך שיצרו

 המדינות כין הסכם כי יודעים, הם' 9<
 המעצמות באמצעות ישראל,.. .לבין הערביות
הפלס של ללא־רחם דיכוי פירושו הגדולות,'

 תדרוש שישראל המחיר מן כחלק טינים,
נסיגה. תמורת

מפלגות :
 ועידת־פיטגה

 הדיקטטור של
החזק והאיש

 בתל־אביב נפגשו האחרון השישי ביום
 העיקריים ליריבים הנחשבים השרים שגי

 שר־הבטחון מאיר: גולדה של בממשלתה
 מטרת ספיר. פינחס ושר־האוצר דיין, משה

השני. את אחד להבין השיחה:
פרס. שמעון הפגישה: את שיזם המתווך
המענ התופעות אחת צעיר. של עצה.

שנר הידידות היא המפלגתית, בזירה יינות
 ספיר פינחס בין האחרונים בחודשים קמה
 הסתירו שלא השניים, פרס. שמעון לבין
 בן־ דויד גרם כאשר ההדדית איבתם את

לאחרו מחליפים — המפלגה לפיצול גוריון
וסודות. מחמאות חיוכים, נה

הב אחד על מצביעים ספיר של מקורביו
 .האוצר, שר את המקיפים- הצעירים חורים

 שריד, יוסף זה. לשינוי שאחראי מי כעל
 היה והתרבות, משרד־החינוך מנכ״ל של בנו

 מערכת את לנהל ספיר על־ידי שנבחר האיש
 האחרונות. בבחירות המערך של ההסברה

 ספיר עבודתו; על ביקורת מנתחים רבים
 לראות ממשיך הוא להיפך, מהם. אחד אינו

לו. להקשיב שכדאי יועץ בשריד
 מלןורות, אותם לפי שריד, של העצות אחת
לקח הוא פרם. שמעון את לקרב היתה:

 ממשלת הופתעה אמנם אם להתווכח, אפשר
 ארצות־הברית. של הנסיגה מתוכנית ישראל

 נשאלת קריאות־התדהמה, כנות אם גם אבל
להס ממשלת־ישראל חייבת כיצד השאלה:

לאזרחים? המצב את ביר
 הסברה של בקו לנקוט יכלה הממשלה

 מצב נוצר כי לאזרחים להבהיר עניינית,
ולהב הסיפוח, מחנה ולרוח לרוחה שאינו

חשיב. לה שנראה מה על תיאבק שהיא טיח
 בדעת אין כי השבוע, העידו רבים סימנים

 בתגובות החל זו. בדרך ללכת מאיר ממשלת
 לצורכי בהכרזות וכלה הראשונות, הנזעמות

 החדש הקו הסתמן לפירסום, ושלא פירסום
 המונית. היסטריה יצירת ממשלת־ישראל: של

-¥•
 זה בכיוון הראשונה הפומבית ההכרזה

 יגאל הממשלה ראש סגן של מפיו באה
 בגבת הקיבוץ־המאוחד מועצת בנעילת אלון.

 והתגוננות אמצעי־לחימה ״בידינו הצהיר:
לכך.״ נוכרח אם יופעלו ואלה מוצו, שטרם

 או פחות הפעילה, כבר שישראל מכיוון
 ייתכן הקונבנציונאלי, הנשק סוגי כל יותך,

זו. לאזהרה אחד פירוש רק
בקלוודדעת מאיימת מדינה אין אולם

 — ספיר לבין פרס בין לתווך עצמו על
ספיר. אצל מניותיו עלו הצליח, וכשהתיווך
 בצורת פרי, הראשון התיווך נשא השבוע

 הכלכלי הדיקטטור בין זוטא ועידת־פיסגה
 במשרד- החזק האיש לבין המערך של

הבטחון.
מה על המרכזי. השלטון גרעין

ולתת? לשאת השניים יכלו
 שניהם נותרו הסודית, שיחתם אחרי גם

 יונה, וספיר נץ דיין המוצהרות: בעמדותיהם
פאנאטיים״. ״לא אבל

 היה השטחים, עתיד לשאלת מעבר אך
 התפוררות למנוע אחד: בדבר מעוניין ספיר

מפא״י. שלטון של המרכזי הגרעין
 ראש־הממשלה יהיה משניהם מי השאלה

 כשם ממענה, עדיין רחוקה נשארה הבא
 יגיעו אמנם אם לקבוע היה שאי־אפשר

 הירושה את שתחלק פשרה, לידי השניים
כבט דיין בכלכלה, ישלוט ספיר ביניהם:

החוץ. ובמדיניות חון

משטרה
 התאבדות עוד

7 בכלא
כהתאב־ שנקבעו המוות, מיקרי לשרשרת

 ניכרה גם לכן נשק. של זה בסוג להשתמש
 מאורעות את שליוותה נימת־הרקע היטב

והאומרת: השבוע,
 ועל שטחים על נלחמת ישראל אין #

קיומה. עצם על אם כי מסויימות, מטרות
ו — האמריקאים של התערבותם +

 כוונתה — והצרפתים הרוסים של בוודאי
ישראל. מדינת את לחסל
 הרי בנו, בגדו האמריקאים ידידינו אם 9

לכלותנו. קמים כולם בגויים. אמונה אין
 הוא נאצר חדשה. שואה נרשה לא #

 המערבי העולם השטן, הם הרוסים היטלר.
אז. כמו בחיבוק־ידיים יישב
 עצמנו. על אלא לסמוך מי על אין #

מוצו״. שטרם ״אמצעי־הלחימה על נשקנו. על
 תיפול״, לא שנית ״מצדה הפסוק במקום

 פלשתים!״ עם נפשי ״תמות הסיסמה תוחדר
★

 דמדומי־ של אווירה ליצור אי־אפשר אבל
 קורבן על קורבנות. לתבוע מבלי האלים

מובן.מאליו. יהיה הוא לדבר: ירבו לא הדם
 כלכלי. קורבן על לדבר ירבו זאת לעומת

 מלחמה,״ כבתקופת רמת־חיים לנהל ״עלינו
שעד,״. ״חיי של תענוגות לזנוח אלון, הכריז

 ישראליים, בבתי־כלא אסירים של דויות,
 חולייה. עוד השבוע נוספה
),53( אבו־חדרה קאסם העכואי הדייג זהו

ומשפחתו אכו־חדרה
עכורים במים דייג

 העלאות־שכר לדרוש יעז זה, במצב מי,
 במנגנונה לקצץ לממשלה יציע מי ממשיות?

המנופ המשרדים 24ב־ וראשונה ובראש —
 והפרוטקציו- וסגני־שריהם שריהם על חים,
 — בהם ישובצו אשר המיפלגתיים נרים
 והקפאת־ חובה מילוות על שתדבר לפני

שכר?
אנטי־פאטריוטי! מעשה יהיה זה הרי
 לוחמי דרשו מצדה על המצור בימי האם
תוספת־יוקר? בן־יאיר אלעזר
 מן ממשלת־ישראל תצא זאת בכל איך
 את מובילה היא אליו המסוכן הסתום המבוי

המדינה?
 לקום העוז בתוכה למישהו יהיה האם
ל ההזדמנות את שהחמצנו ״אחרי ולומר:

האפשרו את למצות מוטב — ם ו ז י שלום
 שלום של רוג׳רס בתוכנית הגלומות יות

, י ו פ  מעגל- את לשבור אחרון כנסיון כ
המלחמה?״ של הקסמים

 נגד סיכויייו מה — .כזה אחד יקום ואם
ך־,סיפוח? מחלת נגועי כל

 בתחנת־משטרה במעצר־מינהלי נתון שהיה
הו ישראל משטרת הארץ. במרכז אי־שם

 במקום נקברה גופתו התאבד. הוא כי דיעה
להפ תיהפך לא שהלווייתו כדי בלתי־ידוע,

 מבני־ ואחדים מוסלמי איש־דת רק גנה.
בה. נכחו משפחתו
 אבו־חדרה של המינהלי למעצרו הסיבה

 הביטחון שלטונות של רצונם היתד, וחבריו
 בפני העצורים את להביא מהצורך להימנע
 בפומבי. זהותם את לגלות שלא כדי שופט,

 בחיים אבו־חדרה נראה לא מכך, כתוצאה
 עובדה מעצרו. מרגע מבחוץ אנשים על־ידי

שה — בעכו שמועות לחרושת גרמה זו
 אי־ בגלל שהתאבד או למוות, עונה איש

עינוייו. את לשאת יכולתו
נע אבו־חדרה אפלים. נשק

 סירת־משמר על־ידי נובמבר באמצע צר
 מלאת בסירת־מירוץ נתפס הוא ישראלית.

 אשתו נעצרו תו א יחד וחומרי־חבלה. נשק
 בשרות עבד שהוא התברר .17ה־ בת ובתו

הע ובפקודתם בסוריה, המחבלים אירגוני
 של לחוליות־החבלה והוראות נשק ביר

 פורק היה הוא בגליל. ישראליים ערבים
 שפת־הים, על בודדות בנקודות מיטענו את

ה חוליות וחברי לנהריה, עכו בין לרוב
ה־ את מעמיסים לחוף, מגיעים היו חבלה
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הצילומים בחידון השתתפותן על־ידי

 אותך מזכה שבוע, בכל נכונה, תשובה כל לזהותו. מתבקש אתה אשר צילום מתפרסם שבוע מדי
הנכונות. התשובות שולחי בין הפרס יוגרל התמונות סידרת פירסום בתום בהגרלה. בהשתתפות

:הנאות מהתשובות אחת בחר

 חדירת נגד אלקטרוני חסימה אמצעי .1
חבלנים.

קאטיושה. .2
מוקש. על שעלה טנק .3

 יגאל של נשק מגרוטאות פטל .4
תומרקין.

 ת״א ,136 לת.ד. ושלח גלויית״דואר, על אותו הדבק התלוש, את גזור
צילומים״. ״חידון עבור

השולח
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