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שה הברית ■■■ ■■■ הקדו
)11 מענזוד (הנזשך

 למשוך הצליחו וסעודיה מצריים כאשר נית,
השמרני. למחנה סומאליה את

 על דיין של הפומבית הודעתו
 צילצלה. באתיופיה ישראד תמיכת
במטורפת. האמריקאים, באוזני

במדינה
ת ו לג פ י מ

ח הלנה הבועד־ם במיפלג

ב ר ק שק על ה  העבודה מפלגתהנ
— בבחירות הפפידה

 התוכנית בהחלט מובנת זה רקע ל ^
 למצריים נשק אספקת על האמריקאית >

 הכבירים המישלוחים על נוסף ולסעודיה,
ולאיראן. לישראל אמריקאי נשק של

 סתירה, כאן שאין כילכד זו לא
תפיסה. של שלמות — להיפך אלא

 להבין בגין ממשלת של אי־נכונותה
ישראל־ארה״ב. יחסי על מאפילה זאת

כספם את הפסידו ופעיליה
 כספי במשבר שרויה העבודה מיפלגת

 המיפלגה שמנהיגי גלוי, סוד זהו כבד.
האח הבחירות מאז אחת לא עליו הכריזו
לכנסת. רונות

 מקורית, דרך מצאו מיפלגה ראשי אותם
 הם החובות. נטל את להקטין על־מנת

 עשרות של שכרם את שילמו לא פשוט
בשי שעבדו ורכזי-סניפים, פעילים־בשכר

 ביום לשעבר, השילטון מיפלגת של רותה
הבחירות.

 ידלין, פרשת מאז פיצויים. תביעת
 בלתי־כשרים מקורות־מימון נחשפו שבה
להמ ראשיה חששו העבודה, מיפלגת של

 לפיכך הישנות. בשיטות כספים לגייס שיך
תרו גיוס באמצעות המימון דרכי נסתמו

הק גם ומשונות. שונות פיקטיוויות מות
 בכנסת המיפלגה של הח״כים מיספר טנת

ש הכסף סכום להקטנת הביאה הנוכחית
 חשבון על למיפלגה המדינה אוצר שילם
הבחירות. מימון
 ניב־ את לממש אם מתלבטים הם עוד
 ראשי עשו הארץ, ברחבי הרבים סיהם

 ציבור חשבון על קלים, רווחים המיפלגה
פעיליהם.
 כמה של קבוצה החליטה אלה בימים
 עבור בעבר שעבדו מדינה, עובדי עשרות

 תביעה להגיש הבחירות, ביום המיפלגה
לבית־המישפט.

 אנשיה בין איש. 40כ־ כללה הקבוצה
 העבודה למיפלגת שהשכירו כאלה היו

ששימ כאלה בחירות, מטות עבור חדרים
ש אחד גם והיה אזורי־בחירה, רכזי שו

 הקמת את מחייב האמריקאי האינטרס
 אינטרס זה אין במרחב. הקדושה הברית

מרכזי. לאומי אינטרס אלא חולף, או קטן
 כגלוי מתקוממת ממשלת־כגין

 כחזון דבקות מתוך זו, מדיניות נגד
ההת וקיום השלמה ארץ־ישראל

 נגדה לגייס מנסה היא נחלויות.
היהודי־האמריקאי. הלובי את

 קשה דילמה לפני עומד קארטר ג׳ימי
ב ולהסתכן ישראל על ללחוץ ביותר:

 או היהודית, הקהילה עם פוליטי מאבק
 הבסיסי באינטרס ולחבל לישראל להיכנע
ארצו. של ביותר

 דילמה לפני עומדת היהודית הקהילה
 בישראל לתמוך האם — יותר עוד קשה
להיפך. או האמריקאי, האינטרס נגד

ול לסעודיה הנשק על המאבק
 כזעיר־אנפין מהדורה הוא מצריים

 ותוצאותיו זה, גדול מאבק שד
ה תוצאות על להצביע עשויות

כולו. הגדוד מאבק
 מייחלים שבו מצב נוצר פלא, באורח

בגין. מנחם של לניצחונו מוסקווה שליטי
שו נוצרה באדיס-אככה רק לא
 היא סוכייטית־ישראלית. תפות

 מול גם קדה, לשעה לפחות קיימת,
הקדושה״. ״הכרית תוכנית

אופנועו. את למיפלגה השכיר
 השנתיות שהוצאותיה מיפלגה, לגבי

סכו אלה היו לירות, במיליוני מסתכמות
 התובעים מן אחד לכל מבוטלים. מים

 שצורבת הדלק כערך סכום־כסף הגיע
 אחד, בחודש פרם שימעון של מכוניתו

 לגבי אך מכך. פחות אף ואולי בערך,
 זה היה שכירים, שכולם אזרחים, אותם
משמעותי. סכום

 אחרי להתפשר. ניאותה ■המיפלגה
 וניסיונות התרוצצות, של רבים חודשים
 הגישו כספם, את לקבל ונשנים חוזרים

באמצ מישפטיות. תביעות שתי הפעילים
 דיגרי צבי התל־אביבי עורך-הדין עות

 לבית־מישפט־הש־ אזרחית תביעה הוגשה
 שכר הלנת על תביעה הוגשה וכן לום,

לעבודה. האזורי לבית־הדין
שו מרדכי עורך־הדין נבהלה. המיפלגה

 העבודה, מיפלגת את לייצג שנשכר רר,
 להם ולשלם התובעים עם להתפשר הסכים

 מלפני המקורי שכרם היינו הקרן, את
חודשים. תישעה

 כאשפי התגלו העבודה מיפלגת ראשי
 את לעצמם לחסוך הצליחו הם כלכלה.
 ואת הריבית, את' הכסף, בערך הירידה

 שבית-הדין שכר הלנת בגין הגבוה הקנס
להם. לפסוק עתיד היה לעבודה
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