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 שהוא צעיר, לי אמר סובייטיים,״ טרסים
שמאליות. נטיות בעל בעצמו

 שקריאת לכך גרמו אלה ספקות
 קשבת. אוזן מצאה לא השמאל

 הדגל את ענדו א ל מצרים מיליון
 צ6ב־ בגדיהם דש על הפלסטיני
 מצרי אפילו ראיתי לא כפכרואר.

הדגל. את שענד אחד
 ועליהן למכוניות, שהוכנו המדבקות גם
 רק ראיתי כלל. נראו לא הפלסטיני, הדגל
 — המדבקות את שנשאו מכוניות שתי

הפרוגר המיפלגר. מישרד בקירבת חנו והן
לראשיה. שייכות שהיו מניח אני סיבית.

הנושה חוזן
ה מתנגדי של זה כייטלון .מרות

 חושש המישטר כי נראה נורמליזציה, /
 אחד את להסביר קשה אחרת הבאות. מפני

 אל־סא״ שנוקט ביותר החריפים הצעדים
חריפה. לתסיסה אלה בימים והגורס דאת,

 ״קאנון כשם הצעת־החוק זוהי
הבושה״). (״חוק אל־עים״

 שורה על כבדים עונשים מטיל זה חוק
 ב״מוסריות הפוגעות עבירות של ארוכה

 ״זה צעיר: מישפטן כהגדרת הציבורית״.
 את שאלו אנשים, כמה ישבו כאילו נראה
 כל את והכניסו בעולם?' רע ׳מה עצמם

אחד.״ לחוק זה
 הרבה הציבורית? במוסריות פוגע מה

המחי על להשפיע נסיון :למשל דברים.
 אם זה? ״מה צעיר: אותו (שאל רים.

לע מביא וזה אוניה, מעכבת בים סערה
 התנהגות אשם?״) מי — המחירים ליית
 פיר־ וקללות. גידופים ציבורי. במקום גסה
הפוג ספרים או בחוץ־לארץ כתבות סום
 .דיבור כל מצריים. של הטוב בשמה עים
ועוד. ועוד שמועות. הפצת השלום. נגד

 הכלכלי ״התובע הקרוי מיוחד, תובע
 החוק. ביצוע על ממונה הסוציאליסטי״,

חיפו לערוך בחקירה, להתחיל יכול הוא
לטלפון. להאזין דואר, לפתוח שים,

 בית־ לפני יובל זה חוק פי על נאשם
 הוא הבושה״. ״בית-מישפט מיוחד, מישפט

 וארבעה שופטים משלושה מורכב יהיה
חברי־פרלמנט.

ה שלילת מרחיקי־לכת: הם העונשים
פומ פעילות של איסור האזרחיות, זכויות

לחו״ל. נסיעות איסור איסור־כתיבה, בית,
 האיש כי לקבוע רשאי בית־המישפט

 להשתמש מוסרית מבחינה מסוגל אינו
 להשתמש לו אסור יהיה ואז ברכושו,
 בידי יימסר הרכוש ניהול הפרטי, ברכושו

אחר. אפוטרופוס או קרונדמישפחה
 בית־מישפט־הבושה של פסק־הדין על

 לבקש אפשר שנה כעבור רק עירעור. אין
פסק־הדין. ושינוי מחודש דיון

 יום- לפני שבועיים הוגשה זו הצעת־חוק
האופו לאנשי שנתן דבר הנורמליזציה,

 ״זוהי התאריכים. שני בין לקשור זיציה
ונור ישראל עם היחסים של נורמליזציה

 הכריז במצריים,״ הדיקטטורה של מליזציה
 ״זה בארסיות. האופוזיציה מראשי אחד

 כולל, שלום אין השלום: טיב מה מוכיח
 דמוקרטיה. אין ובמילא כלכלי, שיפור אין
 אינם סאדאת שהבטיח הדברים שלושת כל

מתקיימים.״
עות השילטונות שלחו כמקובל,

ה למועצת הצעת-החוק של קים
 נערך סערה. קמה שם שופטים.

כהצ לדיון מישפטנים של סמינר
ו מכל אותה לדחות והוחלט עה,
 כלתי־רניל צעד נקטו השופטים כל.

ההצעה. נגד כרוז הפיצו :כיותר
 דחו ועורכי־הדין העיתונאים אירגוני גם

בחריפות. ההצעה את
 והיא הצעת־החוק, נתקבלה לא בינתיים

 ביטוי בה הרואים יש ועומדת. תלוייה
 אם הבאות, לקראת המישטר של לחששות

האוטו על המשא־והמתן סופית ייכשל
 אהרים הכלכלי. המצב יוחמר ואם נומיה
 ה־ של חסרת־סבלנות תגובה בה רואים

ה בחוגי הגוברת הביקורת על שילטון
אינטליגנציה.

בחופ זו אופוזיציה פועלת בינתיים אך
 נשרפו ישראליים דגלים שני רבה. שיות

 ביום הזרות, המצלמות לעיני בקאהיר,
 כתב־ההאמנה, את בן־אלישר הגיש שבו

 האופוזיציה, כדגל המונף הפלסטיני, הדגל
נעצר. לא איש העיר. בלב תלוי היה

 אל-סאדאת אנוור עם וגמור מנוי
כ להתחשב מכלי כדרכו, להמשיך

 טעות זאת תהיה אך מיכשול. כל
 מן תתעלם אם ישראל מצד נוראה

 תוסיף ואם — האלה המיכשולים
משלה. כמעשי־איוולת עליהם

:הסידרה (בהמשך
אם״.?״) יקרה ״מה
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 עוזרו אפלבאום, בועז כלפיהם. גילה אלון
 לפני ימים כמה שרק פרס, שימעון של

 בסיפורי עיתונאים הזין עוד אלון של מותו
 שהתפרסמו אלון, על ורכילות השמצות

 לפרס״, המקורבים ״חוגים בשם כך אחר
 עיתונאים באוזני דימעה. הזיל כימעט
 אדם היה, הוא נהדר איש ״איזה אמר:
 כך על הלב מעומק מצטער שימעון נפלא.
 יגאל.״ כמו איש עם להתמודד יוכל שלא

 חבריו דווקא היו פרם, של שליחו לעומת
 דני רבין, יצחק חברי-הכנסת אלון, של

 ומכונסים שקטים אמיר, וז׳אק רוזוליו
עצמם. בתוך

 יושב- לעשות הגדיל לשולחן. משולהן
העבו מיפלגת של האירגון מחלקת ראש
בינונית, קומה בעל עסקן חשאי, יהודה דה׳

חשאי ח״כ
ומבורך יאבל

 הח״ב אלון. של במקומו לכנסת שנכנס
 דליל, שיער ובעל מישקפיים מרכיב החדש,

קנ על לתהות שביקשו לעיתונאים סיפר
 יגאל. של ממותו המום עדיין ״אני קנו:
 לא אפילו איש, עם לדבר יכול לא אני
 לצאת זמן קצת לי תנו עיתונאים. עם

 תקבלו ואז עלי, שנפל הכבד מהאבל
כרצונכם.״ ראיונות

 במיזנון חשאי הופיע הכבד, אבלו חרף
 של הראשונה הישיבה במהלך חברי־הכנסת

 עבר הוא ההלוויה. אחרי שנערכה המליאה.
 והודה לאוזן, מאוזן מחייך לשולחן, משולחן

לכנסת. הצטרפותו על למברכיו רב בחום
 את להשביע החליטה הכנסת נשיאות

 אך האבל ימי שיבעת בתום רק חשאי
נוכ הפגין והוא לו, אצה העסקן של דרכו
המניין. מן לח״כ שהפך לפני עוד חות

ה במישכן חשאי של החגיגית הופעתו
 אדם לכל כי שאת ביתר הבליטה כנסת

עצמו. משל אבל סיגנון יש

נשק
ו־עו1ד לכל ■■עוזי״

 17 שיש אמריקאי 7כ
 יכול דולר 598

״עוזי״ לקנדה עתה
בפלו האלגנטי הג׳נטל&ן יוכל בקרוב

 תלוי כתפו על כאשר לטייל הדרומית רידה
 ומעוצבת בתיבה עוזי, ׳מדגם תת־מקלע

נאה.
ב לרכוש ניתן האופנתי האביזר :את

ב במייאמי, 6136 ,מם מיראמאר שררת
 במחיר בע״מ, הנשק עיר הקרוייה חנות
 בעל- לירות). אלף 24(כ־ דולר 598

 סנאטורזז. טוני איטלקי, שם נושא העסק
בהחלט. חוקי הוא העסק

 200 סנאטורה בידי הסופי". ״הנשק
 הצי־ והפכו הסבה תהליך שעברו עוויס
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