
 פלוראליזם ארגוני... לפלוראליזם ביטוי
בהת לא פנים בשום אך ייתכן, במחשבה
ארגנות.״

 שמועצת כך על העידו הסימנים כל
תו מועצת להיות עומדת הארצי הקיבוץ

 ומנהיגיה. לדרכה מפ״ם, על וביקורת כחה
מנהיגה יערי, מאיר ממפ״ם. סלידה

 השבוע, בסכנה. חש מפ״ם, של הישיש
 הקיבוץ אנשי על מנע בהתקפת יצא הוא
0

טאיטו חרות סניף מזכיר
— שילומים נגד

 :המשמר בעל במאמר יערי קבע הארצי.
 במפ״ם מפעילות הארצי הקיבוץ התרחקות

 בכינוסים לפסיכוזה. ממש ושם פה נהפכה
 שהיו דיבורים שמע הוא המועצה לקראת
בקיבו ״האנשים ממפ״ם. לסלידה המשך

 הם למפ״ם ממשית זיקה להם שיש צים
השאר. בין יערי קבע בעיר,״ אחד בבחינת

השו־ קיבוצי חברי לסלידת האשמה את

 .של עניין כאן זה :להבין צריכה את
. ם י  לצאת. ליהודים ניתן אם תקד

 הליטאים, גם ירצו מברית־המועצות,
 לאן לצאת. והקאזאחים האוזבקים

י נגיע
 בין דמיון שום אין אדוני, ז גולדה
 זכות להס יש !והאחרים היהודים
 קיבלו הס למולדתם! לחזור מיוחדת
!ממשלתך מפורשת הבטחה

 אמר שלי שר־הביטחון :ליאוניד
 לצאת, ליהודים ניתן איך :נכון דבר לי

 כל לנוצרים?' נותנים לא כשאנחנו
 צריכים אנחנו אבל ליהודים, הכבוד
ב הרוב שהם הנוצרים, עם לחיות
! רוסיה

 את נסעיר אנחנו אדוני, ז גולדה
זו! שרירותית החלטה נגד העולם כל

 סערות, שום יעזרו לא :ליאוניד
 של המוסרי היסוד את לטשטש כדי

 של הסערות הסוציאליסטי. המיפעל
 — וחבריהם זאחארוב יקיר, פיוטר

!השערה כחוט עלי משפיעות אינן
ת (תיקון ו נ כ ו ס ס ״ ס א ה :ט

דב אמר לא ברז׳נייב ליאוניד חבר
 ״יש : אמר ברז׳נייב החבר אלה. רים

תם, מכבר ואני אנשים, ה אשר או
תם. מטריד מצפון ש חושבים הם או

ה כל צודקת. לא המיפלגה החלטת
 של הסערות לגבי אבל להם. כבוד
 — וחבריהם זאחארוב יקיר, פיטר

 לא ,זה ומיפלגה עם בפני מודיע אני
ט עלי משפיע השערה.״׳) כחו

יפ העולם בכל אנשי־רוח ז גולדה
זו! שרירותית החלטה נגד גינו

כות שאנשים העובדה ז ליאוניד
 ליותר אותם הופכת אינה ספרים, בים

 יותר ומישקל עמדה ולבעלי חשובים
חרו לכתוב שיודע מי אחרים. מאשר

 אותו עושה זה אין יבטושנקו, כמו זים,
 כמו סופר, שהינו ימי לאייש־רוח. כבר

 לתת מוסמך ׳אינו עדיין סולז׳ניצין,
מדיניות. בענייני עצות

 על כופר־תעודה הטלת :גולדה
 ימן נופל שאינו פשע היא יהודים

 תקופת של ביותר הברבארייס המעשים
 הטאטאריס מיליוני גירוש כגון סטאלין,

ששית באשמות־שווא קרים, מחצי״האי
 אינך מדוע האוייב. עם פעולה פו

 אתה לבתיהם, העקורים את מחזיר
 הא־ אלה שהיו הכרזת בעצמך שאתה

? שמות־שקר

• כגרמניה ועסקנים אשתו דימונה, עיריית ראש
חינם טיול בעד —

נו בשמם המדברת מהמפלגה מר־הצעיר
הני תת־קרקעי ״בזרם להסביר יערי טה
 אידיאי.״ מניכור זו שפע בתקופת זון

בעמ זה לניכור תרמה שמפ״ם האפשרות
 אינה כלל עקרונותיה, על ובוויתור דותיה
בחשבון. מובאת

שערוריות
 מטייל לאן

ת! עסקן דו  חי
כמובן לגרמניה

 החליט לו, שמזדמן ישראלי כל כמו
ב־ חירות סניף מזכיר טאיטו, ניסים גם

ברז׳נייב ליאוניד

שה לטעון הוא שקר :ליאוגיד
 פירוש אין אך נישול. על בנוי קומוניזם

 ממקום אנשים להזיז שאי־אפשר הדבר,
ופי קנייה משא־ומתן, בדרכי למקום
צויים.

 את עינו ? פיצויים איזה ג גולדה
 עד עינויים במרתפי־ האלה הטאטארים

!הודעות־ויתור על לחתום שהסכימו
 מצטער אני אמרתי, כבר : ליאוניד

 אי־ אך שהיו, מסויימים חריגים על
אחורה. הגלגל את להחזיר אפשר

 חרפה ׳ממיט אתה אדוני, ז גולדה
 התעו־זכופר הטלת ברית־המועצות, על

!מודרנית עבדות היא דות
 הפוליטבירו מחברי איש ז ליאוניד

 ולא לכאן לא קל, בלב הצביע לא
נמ עדיין ברית־המועצות אבל לכאן.
 האוייב מילחימה. של במצב צאת

והמ לכלותנו, זומם האימפריאליסטי
 לגבולות לחזור רוצים הסיניים חבלים

 שהפסקת־ להבטיח יכול אני אין .1747
 כמו ימים. שלושה אפילו תימשך האש

!לכל מעל הביטחון :לנין שאמר
ל פ תו חי א

ל המופיעים הדברים כל :(הערה
 על־ נאמרו ברז׳נייב, ליאוניד בפי עיל
ת בפרשת מאיר גולדה ידי  ו- איקרי

בעיתונות.) ופורסמו בירעם,

 היתה הקיץ. בחו״ל קצת לבלות באר־שבע,
 כלל המתוכנן הטיול קטנה: בעייה אמנם

 עוסק השנה ימות ובשאר גרמניה, את גם
 אש בשפיכת במקצועו, עיתונאי טאיטו,

 החל גרמניה. עם הקשרים על וגופרית
 אוטובוסי לפרשת ועד מהסכם־השילומים

ירו לרחובות להביא אגד שרצתה מרצדס
 למל- תמיד חירות אנשי יצאו — שלים

הטמאה. בגרמניה חמת־קודש
 שאני, — בחופש חול. בימי — זה אולם
 בבירת־הנגב התנועה לבוס גם כנראה.

 כן, בשנה. פעם חופש קצת לקחת מותר
י יש מה בגרמניה, נם

 טאי- של לזכותו מפועלים. רנזיומות
ביוז בגרמניה בחר לא שהוא ייאמר, טו

 כגיגית, הר עליו, נכפתה היא הוא. מתו
 או בו. שזכה בסיור־הינם כלולה היווה

כמעט־חינם.
 הגדולה השערורייה מהי להחליט קשה

בי או — טאיטו השתתף בו הסיור :יותר
 המטיף גח״ל, עסקן של בגרמניה קורו

זו. ארץ את להחרים לאחרים
 הדלות מתרומותיהם נאסף לסיור הכסף

 שהפרישו לתורמים, דימונה. פועלי של
 שהכסף נאמר המצומקות, ממשכורותיהם

 שהבקיעו דימונה, הפועל לכדורגלני נועד
.,א לליגה דרכם את השנה

 ל״י. 57,000 בסך הסתכמות התרומות
מה ליהנות שביקשו הכדורגלנים, אולם
 יצחק העיר, ראש בשלילה. נענו כסף,
ומז הפועל, הנהלת חבר גם שהוא פרץ,
 החליטו יפת, יהודה מועצת־הפועלים כיר

 לשחקנים, הכספים את לחלק שבמקום
לאי משחקים מסע זה בכסף להם יערכו
רופה.

 ימים, חודש לפני חינם. וחצי חינם
 לא הם אך לאירופה. הכדורגלנים יצאו
 נוסעים כשהם נילוו, אליהם לבדם. יצאו

 העיר ראש — התרומות כספי חשבון על
 הפועל מזכיר שיטרית, ישראל ואשתו.

 אמסלם, יהודה הנ״ל. יפת יהודה המקומי.
 900 ששילם טאיטו, ניסים הקבוצה. מנ׳הל

 ל״י). 2,750 — המלא (המחיר מכיסו. ל״י
 אל־ המקצועי. האיגוד מזכיר אגסי, מאיר
 בדימונה הצרכניה מנהל אל־על, ברט

 נהג לומברטי, אדולף מחיר). חצי (שילם
 עובדי ועד מזכיר בראייר, הנרי העירייה.

 כמה ועוד מחיר). חצי (שילם כיתן־דימונה
טובים. חבר׳ה
 חשבון על נהנתה, הזאת, החבורה כל

 בגרמניה, נעים מטיול דימונה, פועלי
והולנד. שווייץ צרפת,

שי עם השבוע, ולו. ולו, לו, מגיע
 טיולו פשר את טאיטו הסביר ארצה, בתם
כעי ״נסעתי בגרמניה: חירות עסקן של

 היה תפקידי חירות. כעסקן לא תונאי,
בצרפת.״ הקבוצה מדריך להיות

״נכון, :פרץ יצחק העיר, ראש הסביר
 שילמתי אבל הנסיעה. עבור שילמתי לא

אשתי.״ עבור
 :יפת של נסיעתו את גם הסביר פרץ

 ממנו ביקשנו לנסוע. בעצם רצה לא ״הוא
 הרבה עבד הוא לו. מגיע שהסכים. עד

הקבוצה.״ בשביל
 העיר ראש השאיר שבבדיחה העוקץ את
 יתרת את יכסה כיצד נשאל כאשר לסוף.
 השתתפות בגלל פתוחה, שנשארה החוב

 ״ניפנה בשלווה: הסביר בסיור, רבים כה
נוס תרומות מהם ונבקש לאוהדים, שוב

פות.״

הפו ־מזכיר פרץ, ויצחק מרים :מימין *
ביטון. אלי עסקן שיטרית, ישראל על

ובירע□ איקריח למען

נחשה! לא

אתה
 לעקורי משווע עוול שנעשה היודע

הממ שהחלטת וכירעם, איקרית
 ומס■ כולנו על חרפה ממיטה שלה

— מדינתנו שם את תימה

אתה
 כאפס מנגד לעמוד יכול ף נ י א

כ דעתך כהכעת להסתפק מעשה,
 מיכתכ לכתוכ פרטיות, שיחות

— למערכת

אחה
 ו־ לאנשי־המצפון להצטרף! חייכ

ש וערכים, יהודים שוחרי-הצדק,
המדי ככוד למען להפגין החליטו

— דגלה וטוהר נה

בוא
 שנקרא הגדול, ההזדהות למיצעד
 כירעם של העקורים ועדי על-ידי

 ה■ הארצי היוזם והוועד ואיקרית,
 עם ההזדהות למען על־מיפלגתי

 אנשי■ עומדים שכראשו עניינם,
המהנות. מכל ואנשי-ציכור רוח

המיצעד
 כאוגוסט, צ8 זה, ד׳ כיום ייצא

ו ר ע •ט מ ״צ, אחה 4.00 כיטעה פ  י
 ראש- למישרד ויצעד כירושלים,
 ־ מ :מאורגנת הסעה הממשלה•

, ב י כ א - ל כ התרכות, היכל ת
: אחה״צ. 2.00 שעה ה פ י ח מ  

 1.00 כשעה הדככת, תחנת ליד
״צ. אחה

<ג>
תנועת

- הזה העוד□

חדש כוח

ואוהדיה הכריח לכל קוראת
ף ר ט צ ה צעד ל מי ל

שוחרי־הצדק כל עם יחד

ד! תעמוד אל מנג

למאבק •ד תן

העוול! נגד

1. 19


