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כקירקס, בחסר. לקד. זד, כמשפט־ראוווז,
 הפתיחה ישיבת טוב: יותר קצת היה זה

 בקשירת הנאשמים 91 של משפטם של
 שרק — סאדאת של משטרו להפלת קשר

 אירוע היתד. — אליה הובאו ביניהם 12
 מתנהגים הנאשמים כאשר ועליז, ססגוני
פרקלי עם ויחד היום, גיבורי הם כאילו
 באומץ־לב השופטים את תוקפים טיהם

 המיקצו- אשמה. בכל להכיר ומסרבים
ממש כמה של מביימיהם במוסקבה, ענים
 הסתם מן בהיסטוריה, הגדולים הראווה פטי

 תלמידיהם של החובבנות נוכח התחלחלו
בקהיר.

אז משפט
ש אלא הרה.

 החוב- מאחורי
 בביצוע בנות

הסתת ההצגה,
מק גישה רה

מאוד, צועית
מצ נשיא מצד
ויועציו. ריים

מב — בעיקר
 זימונה חינת

ה ישיבת של
כש — פתיחה

 מועד לפני בוע
העם, 'מישאל

ל 1ב־ שייערך
במצ ספטמבר

 לדחות, או לאשר, כדי וסוריה, לוב ריים,
 המדינות. שלוש בין הפדרציה הקמת את
הישי זימון גם משמעותי מכך, פחות לא
לספ ברביעי — המשפט של הבאה בה

הפדרציה המישאל: לאחר מיד טמבר,

סאדאת נשיא
קפדני עתוי

 באותה באוכלוסיה נתקבלה לא החדשה
 המצרי־סורי האיחוד שנתקבל התלהבות

רא מרגע כבר בהתנגדות נתקלה ,1958ב־
 אחת ואכן, השמאל. חוגי מצד בעיקר שון,

 סאדאת בין המפורשות המחלוקת מנקודות
לאיחוד. התנגדותם היתד, למתנגדיו,
לש נועדה עתה, דווקא משפטם פתיחת

 שלא האיחוד, מתנגדי לשאר אזהרה מש
 מטרה ולאותה מדי. רבה פעילות לגלות
 של בדמשק כרגע משפטם גם נועד בדיוק
בי — הבעת׳ של השמאלני האגף ראשי
 אל- א־דין נור לשעבר סוריה נשיא ניהם

זעיין. יוסף לשעבר הממשלה וראש אתאסי,
 של לגופו דווקא. לאו - בוגדים

 קשה ביד להכות מעוניין סאדאת אין עניין,
 כך שעל-ידי משום גם בקושרים. במיוחד
 כלל שהוא דבר — רוסיה עם יסתכסך

 לו, שברור משום וגם — בו מעוניין אינו
 יתקשו תהיד״ שההצגה ככל שמהוקצעת

 אישי 91 כי הסיפור את לבלוע ההמונים
 ידידיו בין היו מהם שרבים אלה, ציבור

מבינים הכל בוגדים. אכן הם נאצר, של

 לסאדאת, הקושרים בין הכוח במאבק כי
 וכי המנוצח, את להכניע המנצח נאלץ

 הפוכה. בדיוק להיות יכולה היתד, התוצאה
לבוג המנוצחים את הופך אינו זה אולם
דים.

הפד במצע אגב, מוזרות. סתירות
 בישראל. המלחמה על דגש הושם רציה
 כשהחזית זו, מלחמה לבצע ניתן כיצד

 אינן ולוב וסוריה משותקת, המזרחית
מסו איש אין — ירדן עם יחסים מקיימות

להסביר. גל
 עיקר את לרכז שיש מאמין קדאפי •

 הערבי העולם את לאחד בנסיון המאמצים
להק נכון והוא — והנשק הכסף בכוח
 לעומתו, סאדאת, זו. למטרה הון־עתק ציב

 בין- לעימות מתאים הזמן שאין טוען
 בשיחרור כל קודם להתרכז יש וכי ערבי,

הכבושים. השטחים
 הפנימיות, הסתירות ראשון. מיכחן
הופ ומשמאל, מימין הנוקשים והאויבים

 עוד לבדיחה המיועדת הפדרציה את כים
קמה. בטרם

...1924 מסורת

 הצבא מעודפי שרכשו מיושן כרכב בארץ-ישראל הציבורית התחבורה את קיימו אז שעד בודדים, נהגים החלו 1924ב־
לתחבורה, הקואופרטיבים של גרעינם את לראות אפשר זאת כפעולה משותפת. עבודה לשם כקבוצות להתארגן הבריטי,

״אגד". שנים, לאחר צמח, שמאיחודיהם

ה|ן1ו מ 1971 ד
****** *

ב של הרכב וצי ועובדים חברים 8000מ־ יותר ״אגד״ מונה עתה אופרטי טו 2800ל־ מתקרב הקו או ₪**₪₪₪*₪ *־־:***?- . .
ם ישראל שבמפת נקודה לכל מגיעים אנו חדישים. בוסים ם, ובשטחי קי חז ם המו הרף ללא מרחיבי

ם רשת את ם והעירוניים, הבין־עירוניים הקווי ת ומשרתי ליון של ציבור ובבטחה בנאמנו ם כמי נוסעי
ביום.

1774 הזה העולם30


