
 ב- לוועד־העובדים נודע סירב. גילעדי
 מיקצועי לאיגוד המחלקה נציג כי תימנע

ההנ עם משא־ומתן ניהל ההסתדרות של
 את ושקיבל העובדים, של גבם מאחרי הלה

ההנהלה. דרישות
 הצעיר התעקש כאן!״ לדבר רוצה ״אני
 זה ״מה מפניו. נעלם הרגיל שהחיוך העדין,

?״ עסקנים של או פועלים של מוסד פה,
 כאילו היה נראה "1 שעה רכע ״תוך

ה משל, לנקודת־קיפאון. הדברים הגיעו
 ומתון, ותרן כאיש הציבור לעיני מצטייר
 את לתת סירב הוא איתן. כסלע נתגלה

לפועלים. זכוית-הדיבור
 ״אם המכריע. הקלף את גילעדי שלף אז

 רבע תוך רשות־הדיבור את אקבל לא
 (לתימנע). הביתה מטלפן ״אני אמר, שעה,״

 אילת—תל-אביב כביש יהיה שעה חצי תוך
!״מנותק
 שיבקש לגילעדי נרמז השפיע. זה איום

 הפתק כשהגיע בכתב. רשוודהדיבור את
 והודיע מאושר, בחיוך קם הוא משל, לידי

ל זכות־הדיבור את להעניק שמח שהוא
 גדול ציבור־פועלים של נציג מסור, עובד
הוועד־הפועל. אל דחוף דבר לו שיש

 חברי פרצו דבריו, את גילעדי כשסיים
ש ספונטנית, במחיאות־כפיים הסיעות כל

 המקובל השיעמום באווירת רגילות אינן
בוועד־הפועל.

ת מ ל פ מי
ך3 ר ל ד זיונד1 א

 שרידי יצליחו האס
 את רק לא ?הס? מק״י

 75 את כס אלא מיכלגתם,
והרעיוני? הפוליטי עכרס

 יגיע עוד הוא כך, ימשיך הוא ״אם
 התלוצצו !״לאגודת־ישראל או לחרות

 סנה, משה ח״כ על השביעית הכנסת חברי
 נגד נלהבים בנאומים הצטיין זה כאשר

 המרצחים ״אירגוני ונגד ברית־המועצות
ו הציונית התנועה בזכות הפלסטיניים״,

נאו את לשכוח היה קשה ישראל. מסורת
 לפני-כן, שנים כמה סנה ־של ההפוכים מיו

אורן. ומישפט הרופאים עלילת בימי
 טראגי, באופן נקטעה סנה של דרכו אולם
 אחריו השאיר הוא מסרטן. נפטר כאשר
 יאיר בהנהגת צעירים ׳תלמידים של קבוצה

 מצו־ ויחסים קטנה כלכלית אימפריה צבן,
והשילטון. מישרד־החוץ עם יינים

 צוואתו. את ממשיכי־דרכו ביצעו השבוע
 מיס־ את רק לא חיסלו הם נועז, במעשה

 גם ניסו אלא במוקד, להשתלב כדי לגתם
 הפוליטי העבר כל את אחת במכה לחסל

ו ושלהם־עצמם, מיפלגתם, של והרעיוני
 היו דורות שני שבמשך להצהיר כאילו

מוט המיפלגה של העקרוניות עמדותיה כל
לחלוטין. עות

ם. מימין  לוועידת- בהזמנות למפ״
 ״המיפלגה זעירות, באותיות נאמר, החיסול

 במודעות אולם הישראלית.״ הקומוניסטית
 רק והופיע אלה, מילים נעלמו בעיתונים

מקורו. את לפרש מבלי מק״י, השם
 בחודשים בכך. הסתפקה לא היא אולם

בהסתד מוזר דבר למק״י קרה האחרונים
 הוועד־ חברי הופתעו פעם, אחר פעם רות.

ו שכר על סוער ויכוח בתום הפועל,
 (המורכבת מוקד סיעת כאשר שביתות,
 שום הגישה לא מק״י) מנציגי למעשה

סת החלטות שהגישה או הצעות־החלטה,
תוכן. חסרות מיות,

 יום האחרון, בשבוע לשיאו הגיע הדבר
 סביב סער הוועד־הפועל הוועידה. לפני

 (ראה קצא״א בשביתת המישטרה התערבות
ה מילבד האופוזיציה, סיעות כל לעיל).
 בחצי בחריפות, זו התערבות גינו ליכוד,

 מוקד סיעת אולם קיצוניות. עות־החלטה
 לא שבה שורות, כמה של החלטה הגישה
 והשילטונות. המישטרה פעולת כלל הוזכרה

 של הקו את ההצעה חייבה זאת תחת
ההסתדרוח. מוסדות
 הם קומוניסטים, להיות חדלו רק לא ״הם

 מפ״ט, איש אמר סוציאליסטים,״ אינם גם
 של מימינה עתה נמצאת מוקד כי שטען
 מיפלגת־ של מימינה גם ואולי מפ״ם,

העבודה.
ס. צבע כלי  זו נחפזת לבריחה ארו

 סיבה יש מק״י, של הקודמות מעמדותיה
פשוטה.
 של בעתידה מאמינים אינם מק״י אנשי

בבחי שתתייצב עצמאית, כמיפלגה מוקד
 רוצה היא עצמאי. הישג ותנחל לכנסת רות

 למערך, מוקד את כן לפני עוד להכניס
 עברו כבר שאליה יעד, למיפלגת או למפ״ם

 תחילה שתמכו האינטלקטואלים מן כמה
1 במוקד.

 מק״י אין האלה המיסגרות באחת אף
וטו אלוני שולמית הטילה בייעד רצוייה.

קו בה שיש בטענה מוקד, הצטרפות על
 כמיפלגה יעד לתדמית שיפריעו מוניסטים,
 רוצה היה אליאב לובה מתונה. ליברלית
 יכול אינו אך לייעד, מוקד את להכניס
אלוני. של הנוקשה עמדתה מול לעמוד

עמדו של ומופגן קיצוני שינוי על-ידי
 למוקד להקנות מק״י אנשי מבקשים תיה,

 של טיפה מכל נקי שיהיה כרטיס־ביקור
 יעזור הדבר אם ספק אולם אדום. צבע
 להכניס חשק כל אין אלוני לשולמית לה.

 את בה לשנות העלולים יסודות למיפלגה
 שליטתה את ולערער הקיים שיווי־המישקל

 הימין את לחזק מעוניינת היא בה. האישית
באמצע. להישאר כדי במיפלגה,

ב מתבצע, בינתיים השכיר. הגרעין
 תכלת- תנועת מיזוג שנתיים, של איחור
ימוקד. במיסגרת ומק״י אדום

 כי מאמינים תכלודאדום שאנשי בעוד
המאוחדת, במיפלגה הטון את יתנו הם

צכן מנהיג״מק״י
אחרת בנזיפלגה רק

 להשתלט מק״י של המיקצוענים מתכוננים
 לתכלת־אדום, בניגוד המאוחד. הגוף על

 עומד חובבנים, אנשי־קיבוץ הם שפעיליה
 פוג־ של מוצק גרעין מק״י קבוצת לרשות

 החברות מן הניזונים שכירים, קציונריס
 מונים מק״י אנשי מק״י. של הכלכליות

 הם אך הארץ, בכל מאות כמה רק עתה
 פי על ופועלים ממושמע, לאירגון רגילים

שהת המיקצועיים, הפעילים של פקודתם
הקומוניסטית. תורת-האירגון ברכי על חנכו

ב מק״י של העמדות שולטות למעשה
 דו- כמערך מוקד הקמת מאז כבר מוקד

 שמק״י־לשעבר ספק אין עתה, מיפלגתי.
 שמפא״י- כשם המאוחדת במיפלגה תשלוט
במיפלגת־העבודה. שולטת לשעבר

ה סיכסוך־ ח מ ש מי ב

 המיפלגה גציגי האס
כעליה? גם הם

 זאת עשה לוונברג הלמוט שלמה השופט
 ה־ של המקובלות את זיעזע הוא שוב.

מישטר.
 :מישפחתי סיכסוך היה היה לכאורה

 גיסה, על לאסור ביקשה אלוני שולמית
 לזכויות ״התנועה בשם להשתמש *, רן רם

 לקבל סירב השופט ר״צ. ובאותיות האזרח״
 לאנשי בשם השימוש את והתיר זז בקשה

יעד. למיפלגת הצטרפו שלא ר״צ
 מתחומי בהרבה חרגה ההחלטה חשיבות

 השופט: קבע למעשה כי הקטן. הסיכסוך
 של פרטי רכוש אינה ישראלית מיפלגה

שלה. חברי-הכנסת
 עקרון הח״פים. לזכויות התנועה

 בחוקים הכנסת, על-ידי נקבע כזה רכושני
 לי ״שמור של פשוט כלל פי על שונים,

 הסכימו הסיעויח מכל הח״כים לך.״ ואשמור
 של רכושם היא מיפלגה שכל ביניהם

 השם, בעלי והם — שלה הח״כים רוב
 קשר בלי הזכויות, ושאר המימון האותיות,

 של הנבחרים המוסדות להחלטות כלשהו
בהס גם נתקבל עיקרון אותו המיפלגה.

 למוסדות בעלים. הפכו הנציגים תדרות.
חוקי. מעמד כל אין המיפלגה

 הח״כים שלושת החליטו זה עיקרון פי על
 את מחסלת ליעד שהצטרפויתם ר״צ של

 החלטית לכנסת. נשלחו שבשמה התנועה,
 שהכנסת עד — זו הנחה ביטלה לוונבריג
 זכויות־ את מחדש שחשריין חוק תחוקק

הח״כים. של הבעלות

 המנהל אלוני, ראובן בעלה, של אחיו *
בשארס־אל־שייך. ההתנחלות את

ה ק רי מ א אמריקה״ ״
עי טיולי 4 ! או ניסע בוא ב

מיוחדים מסלולי□ - נאד גרונות
 וטטון *ילואסטון שיקאגו * ניאגרה ¥ ניו-יורק ¥

 וגאס לאס ¥ אנג׳לס לוס ¥ פראנציסקו סאן ¥ פארק
 וושינגטון. * מיאמי ¥ ניו־אורליצס ¥ קניון גרנו ¥

 :היציאה תאריכי • יום 25 הטיולים משך
27.8.75 * 18,7.75 ¥ 8,8.75 ¥ 5.9.75

קאי פולקלור ערב ניסע״ ״בוא בחסות אמרי
 בערב 8.30ב־ 30.6.75 שני ביום אמריקה ציוני בבית יתקיים
 להקת בארה״ב, הפארקים נופי על צבעוני סרט :בתכנית
 קל. וכיבוד ׳(מרובעים) עם רקודי אמריקאיים, עם זמרי

 לבקשת הנסיעות למשרדי יפנו זה בערב להשתתף המעונינים
הזבונח. כרטיסי

— מוגבל המקומות מספר ־*

 אל־על חב׳ באמצעות אמריקה אמריקה טיולי
 לארץ לחוץ טיולים מארגני בע״מ ניסע בוא

1 בלבד הנסיעות במשרדי ההרשמה .117 בףיהירה רח' תל־אניב,

₪חותואמוימה


