
מדי דיין למשה יש האמנם היא: יסודית
 השאלות בכל מגובשת אלטרנטיבית ניות

? ישראל בפני עתה העומדות
תהפו בכל אותו הציגה הטילים פרשת

 ציבורית מערכה ניהול אחד: מצד כותיו.
 הסכם הפרת היסטריה. לליבוי מאוד שדמתה

 אמנם היתר, המצרים על־ידי שביתת־הנשק
 לא מוסמך צבאי גורם שום אבל חמורה׳

 פגיעה או לישראל, חמור סיכון בה ראה
בבטחונה. הרת־אסון

על מיבצעית להגיב דיין, של הצעותיו

 שזאת אלא הבטחון. לשר ראש־הממשלה
 היסודית הבעייה שכן זמנית. דחייה תהיה

 דיין של מקומו מה בעינה: עדיין נשארת
 על ובמירוץ — הנוכחית הממשלה במסגרת
הירושה?

 דבריו הדי אליהם שהגיעו שרים, כמה
 ניהססנית' התגלתה מאיר גולדה כי דיין של

 מנהיג, ללא פועלת הממשלה וכי מדי,
ב מסקנות להסיק לראש־הממשלה הציעו
 ״יצליח מהם, אחד כדברי ״אחרת,״ הקדם•

תדמית חדשה. תדמית לגולדה ליצור דיין

וגולדה דיין
מדהימה הודעה

 משהחלו אולם התקבלו. לא הטילים, הזזת
 הגוברת אי־הנוחות נוכח לנוע הגלגלים
הש את הפסיקה ישראל וממשלת בציבור,
לה דיין מיהר יארינג, בשיחות תתפותה

 רגע מאותו האישי. כנצחונו הדבר את ציג
הטילים. בסכנת לנפנף חדל

ש השלום על מדבר החל הוא להיפר:
 שעבד- אמונתו את הביע הוא לסף. מעבר

 :עומד המרחב 'וכי בשלום; רוצה אל־נאצר
 שבוע שבאותו אלא המלחמה. סיום בפני
 הוא בטלוויזיה, זו דעה הביע בו עצמו
ני ״לא והכריז: אי־שם סגור בחוג נפגש
 אלא הדיונים, שולחן ליד המצרים עם פגש

הקרב.״ בשדה
ל צאתה לפניי לגולדה, כמתנת־פרידה

ב להכיר מוכן שהוא הכריז וושינגטון,
 אלא התעלה, בחזית שנוצר החדש מצב

 הפסקת־אש הסכם לערוך רק מציע שהוא
 זאת החדשות. העובדות על המבוסס חדש,

 כי והצהירה, חזרה שראש־הממשלה בשעה
הוצ אלא ישראל את יספק לא דבר שום
ב התעלה לאיזור שהוכנסו הטילים את

הפסקת־האש. חסות
ה ההודעה

 לאמריקאים נמסרה דיין של ביותר מדהימה
 על הודעה זו היתד, יעקובי. באמצעות

 לאפשר כדי התעלה, מן לסגת נכונותו
 של הצבאית בחסותם לתנועה פתיחתה את

יו והמצרים, הרוסים

 ממקורבי אחד לדברי גרמה׳ זו הצעה
 לגולדה מתמיד ראש ״כאב ראש־הממשלה,

 הרשמי הקו שכן י באמריקה״. בשיחותיה.
 תהיה אומר:-לא עדיין ישראל ממשלת של

 עד גבולות, שינוי יהיה לא חלקית, נסיגה
 הסכם־שלום ולחתימת הסופי ההסכם לגמר

הצדדים. בין

 כי ייתכן בחצאית״. אשכול ״לוי
 הירדנית בחזית שנוצרו הבוערות הבעיות

בין היחסים שאלת את לקרן־זווית ידחקו

 ואז בחצאית. אשכול לוי של הססנית, של
 את להוכיח מכדי מדי יותר מאוחר יהיה

ההיפך.״

תברואה
ראש־
השגה

לחולירע
 תל־ של הראשי רבה עובדיה, יוסף הרב
 אמונה בעל יהודי עוררין ללא הוא אביב,

 יהודי, של אמונתו מתגלה ומתי גדולה.
 כאשר למשל כמו מצוקה, בעיתות לא אם

 סתם, יהודי בארץ? פושטת החולירע מחלת
 לא אך מהמחלה. נבהל הסתם מן היה

 כך משום כתוב. תחיה, באמונתך הרב.
 אשפה איסוף על שנה, כבכל הרב, יאסור

 ימי ארבעת כל במשך הארץ, בערי בגדולה
ראש־השנה.
7■אביב תל ל - השטחים ערביי

 מקום ממלא עמיעד, אוריאל של לבקשתו
 ״ישנם עובדיה: הרב נענה העירייה, ראש

ש — בעירייה בשבתות העובדים ערבים
האי את לבטל ניסה עמיעד בחג.״ יעבדו
 במשך המצטברת שהאשפה בהסבירו סור,

 במשך המצטברת לאשפה דומה אינה השבת
 ללא היו הסבריו כל אך — ימים ארבעה
הועיל.
 בעירייה שהוקם המונעת התברואה מטה
 בלא שהסתיימה מיוחדת, לישיבה התכנס

ה הערביים העובדים 35ל־ נוסף תוצאות.
 העירייה תצליח בשבת, העיר את מנקים

 אלו אולם נוספים. 35 בקושי לגייס —
וכ מבתי־חולים האשפה בפינוי יועסקו
 מלאי האזרחים בתי את ישאירו דומה,

פוע לגייס מאמץ כל עושים ״אנו אשפה.
 של לישכתו ראש הגיב נוספים,״ לים

 שנצליח. בטוח לא לגמרי ״אבל עמיעד,
ער העסקת היא בפנינו היחידה הברירה

 כיצד לנו ברור לא אולם מהשטחים, בים
הציבור.״ יקבלם

לה נתבקש כאשר עוטייה, הרבי ואילו
ה אין אם גיב ר ק מ ב  נפש פיקוח של כ

תשו מזכירו, באמצעות השיב, שבת, דוחה

 עקרוני, באופן ״הרב, מאירת־עיניים: בה
עיתונאים.״ עם מדבר אינו

משטרה
__ ישראל משטרת

הפנטה מט־ של סניף
 היד, הלילה מבסוט. היה יהודאי דרורי

מוג לא כמות נזלה בעורקיו ושליו, צונן
אלכוהול של נכבדה, בהחלט אבל זמת׳

 בצוותא הערב במשך לתוכו עירה אותו —
ו — סחה (בוסתנאי) בוסי נפשו, ידיד עם

 שכבו מכנסיו בכים ורוד: נראה העתיד
 לו אירגנה אותה הלוואה — ל״י 10,400

ב לעבוד להתחיל שיוכל כדי משפחתו,
 פירות מתווך דהיינו, — מהוגן מקצוע
 זד, ברגע בתל־אביב. בשוק־הכרמל וירקות

 בכרם- מוכרת דמות ,28ה־ בן דרורי היה
לשנת־ישרים. הביתה, בדרכו התימנים,
 מתוך צצה לפתע למשטרה. ישר
 בתוכה כהה. קונטסה מכונית האפילה

ה לבושם שלמרות גברים, ארבעה ישבו
 הם גם בבלשים. מיד דרורי הכירם אזרחי
 פקד ידידי,״ הנה, ״בוא דרורי. את הכירו

הסמל. עליו
 קרב עליו, נקי היה שמצפונו דרורי,

 את חשש, ללא עדייו הוריק, חשש, ללא
דוו מאידך, הסמל, הסמל. להוראת כיסיו,

 ל״י, 10,400 גילה כאשר חשש, כן קא
 עתה שזה אזרח של בכיסו לילה, באישון

 ל־ צורף דרורי מבית־הסוהר. השתחרר
המשטרה. לתחנת הובל קונטסה,
זה היה שבוע. ועוד שבוע עוד

 תל־אביב במשטרת הלילה. לתוך ארוך מסע
 לחתום שבסמכותו תורן קצין נמצא לא
 למשטרת הובל דרורי פקודת־חבישה. על

 לבית־ הוסע ומשם נחתם, הטופס רמת־גן,
 לתח־ שוב הוסע משם באבו־כביר. המעצר

ל אז, רק תל־אביב. בצפון נת־המשטרה
שוחרר. ומיד — נחקר ראשונה,
 תוך בעיות. ״אין שאל. הכסף?״ עם ״ומה

נענה. אותו,״ תקבל שבוע
 איננו. והכסף אחד, ועוד עבר, השבוע

 לידסקי. נירה לעורכת־הדין יהודאי פנה
ל האחראי חרון, יוסף לרב־פקד פנתה זו

שבוע תוך יוחזר הכסף כי אמר הוא עניין,
 עוסק דרורי כי יודעת שהמשטרה למרות —

ל דרורי הגיב ״מעליש,״ בסמים. במסחר
ש העיקר בריאים, ״שיהיו החדשה. שמע

הכסף.״ את כבר יחזירו
המשטרה? בתוף - הבנסה מם

 הכסף את אך בריאים, נשארו השוטרים
את דרורי גילה זה, בשלב החזירו. לא

יהודאי עצור
במם־הכנטה חייב סוחר־סנוים גם

 מצא, שלו בתיבת־הדואר התעלומה. פשר
הצ המכתב ממס־הכנסה. ד״ש אחד, בוקר
 היה לא עוד שלי ״בחיים דמעות: עד חיקו

 שנים ״שמונה הסביר. איתם,״ עסק לי
 — מבית־סוהר ויוצא נכנם הזמן כל הייתי

מי היום לשלם בכלל יכול אני איך אז
סיס?״

 צחק דרורי, הגיע אליו מם־הכנסה, פקיד
 מיהודאי, תבע גמורה ברצינות פחות.
ב — 1969 המס שנת עבור ל״י 12,000

הש לא השנה של שמחציתה בכך התחשב
 תקופה אותה כל שישב מאחר דרורי, תכר

בבית־סוהר.
 רודף איש דרורי, אדמונית. הכנסה

 מתכוון מס־הכנסה כי ראה ושלווה, שלום
 ל״י 2,000״ להתפשר*. הסכים ברצינות, לכך
 תר־ ״אבל לפקיד, אמר לשלם,״ מוכן אני

)2* בעמוד (הנזשן

 של המדינית ההנהלה החלטות
 כוח - הזה העולם תנועת

:20.9.70 מיום חדש
 העולם תנועת של המדינית ההנהלה

 דנה היום, בישיבתה חדש, כוח — הזה
: והחליטה בירדן האחרונים במאורעות

הפלס העם של ההמוני חטבה *
 במזרח־חתי־ חשלום את מסכן טיני
 של פעולותיהם את לגנות יש כון.

טרוריס אירגונים ושל הרפתקנים
 את הדוחפים חסרי״אחריות, טיים
או לפעולות-יאוש. הפלסטיני העם

 עם להשלים אופן בשום אין לם
 שבח של השמדת-עם, של פעולות
שלם. בעם המוני

 לחיות וגריד הפלסטיני העם *
 ליישוב מדיני הסדר בכל פעיל שותף

 של הקמתה במזרח״התיכון. הסיכסוך
 הקשורה ריבונית, פלסטינית מדינה

 הוא מדינת״ישראל, עם בהסכס-שלום
 שני בין חסיכסוך מן היחידי המוצא
 ממשלת־ ארץ־ישראל. של העמים
 התהליך את להחיש חייבת ישראל

 לכך האפשרויות כל לח ויש חזה
פולי להתאגדות רשות מתן על-ידי

בשט הפלסטיני העם נציגי של טית
 אל כגשר וראייתם המוחזקים, חים

לירדן. מעבר הפלסטינית המנהיגות
 את מרחיבה זרה התערבות כל *

האינ במזרח״חתיכון. לשלום הסכנה
מהת להמנע מחייב הישראלי טרס

ה בסיכסוך שהוא סוג מכל ערבות
ירדני.

 להיזהר חייבת טמשלת״ישראל *
 על-ידי חדשה להרפתקה תיגרר לכל

בירדן. צבאית פעולה

הופיע הופיע הופיע
״דף״, גליון

 של הנוער תנועת בטאון
 חדש כוח — הזה העולם
ל״י. 1.— המיון מחיר

: ן ו י ל ג ב ם ע פ ה
 נוער ואני, המלחמה השלום, •

בעיותיו. על משוחח
 שינוי על — האחת המטרה •

הבחירות. שיטת
 כיצד. — ערבי נוער עם קשר •

ד... ועוד ועוד עו ו
 1.—סך המחאודדואר תמורת להשיג

 בתנועת או ת״א, ,136 בת״ד ל״י,
ת״א. ,88 החשמונאים הזה, העולם

פומבית אסיפה
 קפלן (רח׳ סוקולוב בבית תתקיים

 8.30 בשעה ,27.9 א׳, ביום ת״א)
בערב.

: על א וש נ ה

 חידוש בעד.
יארינג שיחות

: ו פ ת ת ש י
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