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 אנשים בה ויש מנגנון, כמעט לה אין למנגנון. המשועבדת מצויה, מאובנת ישאלית מפלגה איננה מוקד
 סטודנטים, של נלהבת ברית היא ״מוקד״ שלהם. הקדושות״ ״הפרות את ולשחוט להתחדש שידעו פוליטיים
 הם האחרונה. המלחמה זוועות את בשרם על שעברו חיילים והמוני רוח אנשי אקדמאים, קיבוצניקים, פועלים,

ש בכר משוכנעים הם ותקווה: עלבון זעם, מחוך פוליטי למאבק נכנסו רה. שי רי ב

״מוקד״?- רוצה מה
 ובעלת זהירה נועזת, שלום תכנית ידי על הדמים מלחמות למחזור קץ לשים סיכוי רואה ״מוקד״ #
 והכשילה הכיפורים יום מלחמת עד אותנו שהביאה התפיסה כשלונות את בחשבון הלוקחת תכנית מעוף!
הכיפורים. יום במלחמת אותנו

 עם יחד יבוא ישראלי פינוי כל שלום״. ״נתח תמורת שטחים נתח בשלבים. הסדר מצרים: כלפי *
שלום. יחסי לקראת מצרית תזוזה

 עויאסר כן ידי על נבטיח זאת ישראל. על השמד למלחמת מקפצה לשמש תובל לא המפורזת סיני •
 מצרים תכניס ״אם :בפירוש בו מאמר השלום מהסדר חלק יהיה האיסור לסיני. צבא להכניס מצרים על

 — אלא הקוו״ יעבור ״איפה רק איננו העיקר לסיני״. צבאה את לקדם רשאית ישראל גם תהיה לסיני צבא
הקוו. לאורך להחזיק למצרים יהיה אסור מה

הפירח. על יעיל פיקוח בעצמה תבטיח ישראל רז. יפו נרחב שטח הגבול. יתוקן הגולן ברמת #
יפורז. — שנפנה שטח כל ירדן. בלי או אם עצמית הגדרה זכות תהיה לפלשתינאים <•
פנים כלפי

 בשנותיה העובדת ארץ־ישראל של המסורת במיטב הפערים חיסול מתקדמת, חקיקה נאורה, מדיניות
 — פחות לו שיש מי יותר, ישלם — יותר לו שיש מי :המלחמה עול של יותר צודקת חלוקה ביותר, היפות
פחות. ישלם

 אבטלה מחשש דוהרת, מהתיקרות היום הסובל הקטן והעצמאי השכיר לעובד ומגן פה תשמש ״מוקד״ סיעת
הכלכלי. במצבו פוגע הצבאי והשרות

״מוקד״?- של הסיכוי מה
 להטות בכנסת, ם י נ ז א מ ־ ן ו ש ל להיות סיכוי לה יש חדשה. כוחות להיערכות גרעין תהיה ״מוקד״

הנאורים. הכוחות לצד הכף את
 סוף בלי מלחמות פירושו - בגין

 קיפאון יביאו — גולדה־דיין־גלילי המאובנים:
 המנגנון בידי שבויים ובן־אהרון אליאב
 הכף את להטות יוכלו בכנסת ״מוקד״ אנשי
תה הכף את להטות תוכל א
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וברדיו בטלביזיה בנהריה

 מגד מתי
 פעיל מאיר

בערב 8ב־ צור, בקפה

 כהו רן
 קינן עמוס

 לאומי) בנק (מול בקפה
בערב 6ב־

פעיל מאיר ברינקר מנחם
20.00 בשעה בטלביזיה, טייטלבוים ראול

18.05 בשעה ב', גל ברדיו עוז עמוס
**־ בערב 8ב״ ״עדן״, במלון

שבת בערב
בת־ים—בחולון

 צבן יאיר
 פעיל מאיר

 עוז עמוס
 מגד מתי

 ״רמת־יוסף״ בקולנוע
בערב 8ב־

בשבת
ברמת־אביב

 עוז עמוס
 פעיל מאיר
 כהו רן
דרין דן
 ״רממ״אביב״ בקולנוע
בבוקר 11ב״

26.12 — הבא ד׳ ביום
ברחובות

 טייטלבאום ראול
 עוז עמוס

כהו רן
 לוין רה׳ גורדון״, ב״בית

בערב 8^0ב״ אפשטיין,

ע ב צ ה

 ת״א 100 לת.ד. פנה
ת הזמן קד א  ״על מו

הת ושלום״ מלחמה ו
שיט קשר  עזרה לנו להו

ובפעילות. בפסף

במדינה
אילת

החור,
במערומיו

 מצאי״ לטיפוסים רגילים אילת שוטרי
ה אנשי התרגשו לא כך משום דופן.

הי כביום ערום גבר ראו כאשר ניידת,
 שניים לחוף. ספוד בים מתרחץ וולדו
 החוצה הזעיקוהו מהמכונית, יצאו מהם
לעוצרו. כדי

 את גילו כאשר יותר קצת הופתעו הם
 תושב אלא אורח־היפי זה היה לא זהותו:
במקצועו. עורך־דין ועוד העיר, של מכובד

 הוא שהחוק אלא אדהים. תרדמת
 החוק, נגד מופעל כשחוא אפילו חוק,

ה רחצת את לקטוע נאלץ ועורך־הדין
 שם לתחנודהמשטרה. לסור שלו, בוקר
בער במקום בו השתחרר רשמית, נעצר

 למשפטו המתין ל״י, 500 על ג׳ צד בות
הפלילי.
 אלה, מעין ספורים קוריוזים מלבד אולם
 מילחמת פרוץ מאז רדומה, אילת נשארה

ב רדומה היתה שלא כפי ,יום־ו!כיפורים
 מלאים שהיו המקסימים, חופיה תולדותיה.

 השנה, ימות כל קצווי־תבל מכל נוודים
 במלחמה שגם למרות וזה, היום. שוממים

 נשמעה לא ששת־הימים, במלחמת כמו זו,
 צוק נשארה והעיר אחת, יריד, אף באילת

 במילחמת־ הגועשת במדינה שלווה של
דמים.

אחד. משוגע
 בתי- התוצאה:

 כמעט אין שוממים. ומועדוני־הלילה המלון
 את ולהפעיל לשכור שיעיז איש־עסקים

המפו בבתי־הפלון ממועדוני־חלילה אחד
 מסתכמים עבורם שדמי־השכירות ארים,

 הוא היחיד המשוגע לחודש. ל״י 6,000ב-
 של חביבן לשעבר האמריקאי, קרי ג׳וני

 בפני ערב מדי ושר המנגן החיפאיות,
במקום. המתאסף המעט הקהל

 מתרדמה העיר את שמצילים היחידים
ה מבסיסי המילואים אנשי הם סופית

 המדבר מפאתי ערב עם הסרים סביבה,
 דוח־ קצת מזרימים הגדולה, העיר אל

בקופות. חיים
ה מאילת מאוד רחוק זה שכל אלא
המילחמה. טרם ימי של מוכרת
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לחינם
 גיבורי־ישראל רחוב גשום, היה הלילה

 פסע ורנד וחיים שומם, היה התל־אביבי
 ומה־ מהבדידות נהנה בגשם, בניחותא לו

 הניידת על-ידו עצרה כשלפתע דממה,
קנקנו. על לתהות ביקשו ואנשיה

 דמות היה לא חיים ונדפס. נמלט
 שנשא והעובדה לשוטרים, בלתי־מוכרת

 את הגבירה עוד גדולה חבילה בידו
 הגביר השוטרים של שחשדם מובן תשדם.

 רגליו נשא והוא חיים, של חשדו את
 וכל נתפסה, החבילה נתפס, הוא להימלט.
המשטרה. תחנת אל הובאה הכבודה
קופ 25 כמכילה החבילה התגלתה שם,
 שקית וכן שונים, ממינים סיגריות, סאות

עוגיות.
 יסתובב מדוע משכנעת. לא קבלה

 ועוגיות? סיגריות עם בלילה לבדו אדם
 והיא ברורה, התשובה היתה למישטרה

ה בית־מישפט בפני חיים את הביאה
 ובהחזקת בשוטטות אותו האשימה שלום,
כגנוב. חשוד רכוש

 ושלף חיים, נעלב גנוב?״ פתאום ״מה
 כחוק, וחתומה כתובה קבלה השופט בפני

 על- נקנתה החבילה תכולת כי שאישרה
יותר. או פחות מלא, בכסף ידו

ה את שיכנעה לא הקבלה גם אולם
 אשם, חיים את מצא הוא וינוגרד. שופט
 שהיה על-׳תנאי המאסר את נגדו הפעיל

 כמה לו הוסיף ואף נגדו, ועומד תלוי
חדשים. חודשים
 חיים, של סניגורו אכל. — זכאי

 בית- בפני עירער אלוני, משה עורך־הדין
 התחשב אכן וזה — המחוזי המישפט
 ההאשמות משתי ורנד את זיכה בקבלה,

נגדו.
 לשבת הבחור הספיק שבינתיים, אלא
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