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מיוחדת הזמנה

 שמא או מיקרית, טעות זו היתד. האם
לטר התכוון דווקא במישרד־החוץ מישהו

1 כנשיא נבון של בחירתו את פד

 נחום העיתונאי השבוע כך על כתב
 ב־ עושה ״לביא :בדבר־השבוע ברנע,

 במישרד־הביט- שעשה מה מישרד־החוץ
 פרס שימעון של הכהונה בתקופות חון

 בדוברות מתרכז איננו הוא דיין. ומשה
 מקדם־מכי- משמש אלא המישרד, למען
ש בחוסר־האחריות השר. של פרטי רות

 חלקו את תרם בעבר, תפקידו במילוי גילה
ב סיעת־יחיד לראש דיין להפיכת הזעיר
 האופוזיציה, סיעת לראש פרס ואת כנסת

משאת־נפשם. היו שלא תארים שני
 מילחמות באירגון היתרה ״פעלתנותו

 סודי ולא סודי חומר ובגילגול השרים,
 מאד חופשית פרשנות היו פרם־דיין, בקו
 על־פי התקש״יר... על־פי תפקידיו של

 מיש־ מפרשיות שנתגלו שלו ההרס יצרי
 מותר האחרון, בזמן בעיתונות רד־החוץ

 מד לליכוד כאן השאיר שהמערך להסיק
נורמלי.״ לא קש־נעל

אירגונים
בטוח ־ שבטוח מה

בטוח״ ״!שלום תוכעים חם
 ובינתיים הערבים עם
יהדדים7 מתנכלים הם

 שווה יצחק הד״ר של שמו היה לא אילו
לנשי ראש־הממשלה של כמועמדו מועלה

 היום אותו לראות היה שניתן ייתכן אות,
הנו החדשה, ״התנועה״ ראשי בין ניצב
בטוח. שלום השם את שאת
 ברובם הם התנועה ויוזמי מארגני כי
 תנועת את בשעתו שיזמו אנשים אותם

ה הסכם נגד שהפגינה הראשון, המעגל
 עם שווה הד״ר נמנה אז בסיני. הפרדה

ב לדבריו, שנכווה, אחרי עתה, המפגינים.

אביגדור עורך־הדין מימין: שוי *,"*
פלדמן.

 הארגנטיני לשבועון נון יצחק ח״כ ניק
 שבו ואתה״), (״השבוע יוסטד אי סמנה לה

 מנחם ראש-הממשלה את גסה בצורה תקף
 רהבתנית, כפרימדונה מתנהג ״הוא בגין:

 מיק- התרחשויות מנצל פוליטית ומבחינה
 של סוג שום ישיג שלא יודע הוא ריות.

 בפגישותיו שמחות פנים מעמיד אך שלום,
 נבון, תקף ראיון באותו סאדאת.״ עם

 מי דיין, משה שר־החוץ את גם כביכול,
 :ברפ״י הפוליטי שותפו בעבר שהיה

 שיגעונותיו הרפתקן... הוא ״כפוליטיקאי
 שלמה מדינה להכשיל עלולים כשר־חוץ

כמת.״ חשוב הוא פנימית פוליטית מבחינה
 הגדירה הידיעה, על מייד הגיב נבון

 הוא שפלה.״ והוצאת־דיבה כ״פרובוקציה
 לכתב ראיון אי־פעם העניק כי הכחיש

 ״הפירסום כי וטען הארגטניני, השבועון
בגב.״ תקיעת־סכין הוא הזה, בזמן הזה,

 הראיון תוכן כי טען שהצופה כיוון
באמ לירושלים הגיע הארגנטיני בשבועון

 בבואנוס־איירס, ישראל שגרירות צעות
 העיתון אל הגיעה הידיעה כי ברור היה

 הראשון ואומנם, בירושלים. ממישרד־החוץ
 שר־החוץ, דובר היה עליה להגיב שנזעק
 מייד התקשר כי שהודיע לביא, נפתלי

 כדי בבואנוס־איירם ישראל שגרירות עם
לאפ במטרה הפירסום, נסיבות את לבדוק

 על העיתון את לתבוע נבון לח״כ שר
הוצאת־דיבה.

התב בינתיים מעוניין? היה מי
 הארגנטיני העיתון כי הסתבר הטעות. ררה

 — רבין יצחק ח״כ עם ראיון פירסם
א ל  כי טען רבין גם נבון. יצחק עם ו

 בשמו פורסמו וכי ועוותו, סולפו דבריו
אמר. שלא דברים

לפר מעוניין היה מי הבעייה רק נותרה
 מתוך זה, בעיתוי הכוזבת הידיעה את סם

 נבון של חינו את להסיר ברורה כוונה
ו ודיין בגין בעיני

 הידיעה מקור השבוע. פוענחה התעלומה
 טלפונית נמסרה והיא במישרד־החוץ, היה

 אדלשטיין. יעקב בירושלים, הצופה לכתב
 תבע אוזניו, למישמע האמין לא אדלשטיין

 ב־ שנשלח כפי הראיון תוכן את לראות
 מישרד- איש ואומנם, לירושלים. מיברק

 צויין ושם המיברק, את לפניו הציג החוץ
 כאשר הראיון. כמוסר נבון יצחק של שמו

 דיין, של דוברו מיהר הטעות התגלתה
 ולהתנצל נבון אל לצלצל לביא, נפתלי
בפניו.

 את לראות יהיה ניתן אם ספק פוליטיקה,
 כרזת־מחאה, שוב נושאת הצנומה דמותו

 ראש- עם והזדהות לתמיכה שתקרא
הממשלה.

 לתנועת כריאקציה נולדה בטוח שלום
 מיכתב בעיקבות שקמה !עכשיו — שלום

נו היא לראש־הממשלה. קציני־המילואים
 הגוברת ההמונית, האהדה את לנטרל עדה

 מיכתב־הקצינים. יוזמי זוכים שבה והולכת,
אל כאזרחים עצמם הציגו שיוזמיה למרות
 לאורך בספק זהותה נותרה לא מונים,
ימים.

מ פועלים התנועה מארגני כי הסתבר
ה עם נמנים ופעיליה תנועת־החרות סניפי

 ש- מודעות-הענק זו. שבתנועה קיצוניים
 אין כי הוכיחו בעיתונות בשפע פירסמו

מימון. מקורות חסרים הם
 של לדמותה באשר ספק למישהו היה אם

 טיבה על לעמוד היה יכול הוא זו תנועה
האחרונה. בשבת

 - שלום אנשי החתימות. מידחמת
ה התמיכה את לנצל ביקשו עכשיו!
ב ביטוי לידי שבאה בתנועתם, המונית

 לפני בתל־אביב שנערכה המחאה, עצרת
ו ברחובות דוכנים הציבו הם שבועיים.

 על אזרחים שם מחתימים הערים, כיכרות
 מיכתב־ בנוסח ראש־הממשלה אל פניות

הקצינים.
 דיזנגוף בפסג׳ הוקם אלה מדוכנים אחד

ב אלשייך. חנות־הספרים ליד בתל־אביב,
 ההחתמה התנהלה האחרונה השבת כל משך

 במשך שטיילו אזרחים, כתיקנה. זה בדוכן
 הדוכן אל נמשכו דיזנגוף, במידרחוב היום

 תלמידים ע״י במיוחד שהוכן המקושט, ,
 על חתמו מהם רבים מקצועי. מבית־ספר

העצומה.
 אחת, פעם רק הופרה ההחתמה שיגרת

 מישטרתי רישיון יש כי שוידא שוטר על־ידי
ההחתמה. לשולחן

 שלום אנשי במקום הופיעו ערב לקראת
 פתח ליד משלהם שולחן שהציבו בנןוח,
 משלהם. עצומה על בהחתמה החלו הפסג׳,

 השלום תנועות שתי בשלום-של הדו־קיום
רב. זמן נמשך לא

 לחלק בטוח שלום אנשי החלו תחילה
 שולחן סביב שהצטופף לקהל כרוזים
 :קולות בקולי צעקו הם !עכשיו — שלום

קומוניס בוגדים, אלה להם! תחתמו ״אל
 ה־ נמשכה הצעקות למרות כאשר טים!״
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 רוצה היית מה
השנה? לפסח

 בישול סירי נאה? סכרים ? חדשה כלי־אוכל מערכת
 ואולי ? סקנדינבי בעיצוב כוסות ? מעולה באיכות והגשה
 תמצאי סלוס בדניש מיוחד? אגרטל או מענינח? מנורה

 שהבאנו חדשים, ואביזרים כלים הרבה ועוד אלה כל אח
 כולם ודקורטיביים. שימושיים כולם העולם. מכל עבורך

מיוחד. בעיצוב
 של הסניפים מארבעת באחד השנה פסח לפני כשתבקרי

 כלים — רוצה שאת מה כל את תמצאי פלוס דניש
 וחגיגית. נעימה הרגשה ולבני־ביתך לך שיתנו ואביזרים

ר..תתחדשי! שמח חג יחלפו.- שהחגים אחרי גם
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מסחרי מרכז שמריהו: כפר
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שאוהבים. דברים לתת פלוס-נעים דניש
ולבתי-עסק. עובדים לוועדי לפסח מיוחדות המחאות-שי
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