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 הכלכלי הסופר כשהיו. נשארו והמנות נגנז

 תהיינה — הפשוטה המסקנה את הסיק
בחירות.

התר ללול. האספקה הוגברה בינתיים
 פה, שיקצצו ייתכן יותר... יטילו נגולות

 במקומה הביצים מנת אבל בהשאלה, ויקחו
יחזירו. הבחירות לאחר תעמוד.

ת 1 ג ו ב וג
סקי1יבוטי1 עדי פרעות
 הגיש העירני, חירות ח״ב באדר, יוחנן
 חתום התפטרות מכתב הכנסת לנשיאות

 חירות מסיעת שפרש ז׳בוטינסקי, ערי ע״י
חרות. בנציג החלפתו את תבע בכנסת,
 (״הצ״ח״) זאב בן ז׳בוטינסקי, ערי

 קד נמוך ומת״מטיקאי מהנדס ז׳בו׳טינסקי,
 כח״ב אותו להכיר ביקש ומשופם, מה

עצמו. בפגי סיעה המהווה תלוי, בלתי

ז׳בו־ ערי :לרביזיוניזם חזרה
יש בארץ ביתר נצע שהיה מי ■ טינסקי,

תנו הפכה החרות' תנועת כי מצא ראל,
חס העבר, על החיה טיפוסית, מולדת עת
 מהרביזיוניזם סוטה ברורה, מדיניות רת

וחרות. אצ״ל אבי — המקורי
אקטיביזצ־ — לתביעתו נענה כשלא

בש עמוד, לקביעת התנועה הפעלת — יה
 וכלכלה, חוץ מדיניות • בדת, יסוד אלות

מהסיעה• לפרוש החליט
 חרות של האופוזיציוניים מאמציה כל

 — הכלליים לציונים פוליטי רווה מביאים
 נסתיים שתפקידה החרות, לתנועת לא אך

רביז העושה לרביזיוניזם לחזור יוד,מסרבת
 בדיקה ואחר העם מצב של מתמדת יה

ישראל. עם של העתיד מטרות את קובעת
 בדבר מהכרעה התחמקה חרות כאשר
 קוק־ז׳בוטינ־ (הצעת המערב עם התקשרות

סו פרש ארד,״ב) עם צבאית לברית סקי
ץ פית.

ז׳בוטינ־ לדעת עולמית: מעצמה
 שלו, ״ההתפטרות״ מכתב יתקבל לא סקי

 למוסד ומופנה תאריך חסר שהוא כיוון
 המכוננת. האספה — ■ כלל קיים שאינו

ש זר, שמכתב סבורים אחרים ח״בים גם
 עליו, ח״כיהם את החתימו וחרות ,מפא״

 הצורך, בשעת חברים החלפת לאפשר כדי
יתקבל. לא

 הבאים החדשים חמשה ארבעה, במשך
בל כח״כ כנראה, ז׳בוטינסקי, ערי ישב

 להצטרפותם המצפה רביזיוניסט תלוי, תי
 — (ובוודאי חירות סיעת חברי רוב של

אליו. קוק) הלל
 (צרפת, המערב חניך שהוא ז׳בוטינסקי

ברא לאריה״ב ישראל את מדמה אנגליה)
 ביבשת גשר ראש — 19,־ד המאה שית

הי ברבות המדינה, בהפיכת בטוח ריקה,
יחיו בה במרחב, עולמית למעצמה מים,

שויון האזרחים מליון 32  ■גמור זכויות ב
עברי. שלטון תחת

ר,ת מידת את תקבענה הקיץ בחירות
 במע־ הדוגל ז׳בדטינסקי יזכה בה מיכה,

ודמוקרטית. פרו־מערבית ישראלית, צמה

הידוק הגוד□
 בלעג העיר המשתמטים״, ״התקוממות

 העמק, ממשקי באחד שני דור בן־מפא״י,
 לי־תח־ ״התנועה כינוס על בעתון כשקרא

מצ 'הירוק, בכפר (׳מפא״י) המפלגה״ דשות
לתל־אביב. פון

 את מבטאה שנאתה, כל עם זו, הגדרה י
 בכמות קטן מפא״יי, נוער אותו של יחסו

 בתקופת שנולד איכותי, משקל בעל אך
 היתד״ שמפא״י שער, המפלגה, של הבראשית

 שהאמינה חליצית, פועלים תנועת עדיין,
 חלוציות, (הגשמה, מסוימים באידיאלים

עברית). עבודה

 נוער ע״י לפינה נדחק זה שנוער אלא
 המאוחרת התקופה בן — לחלוטין שונה

 המונים תנועת להיות שחדלה המפלגה, של
מק לאגודה ויותר יותר והפכה חלוצית,

 הממשלה מנהלי — ״׳מנהלים״ של צועית
 הכלכליות, חברות־הענק מנהלי והסוכנות,

 היתר, זו אגודה והבטחון. התעמולה מנהלי
 משכה מהותה ומטבע — לנוער זקוקה
צעירים. של מאד מסוים סוג אליה

 הצעירים חכמות״. כלי ״שלטון
 סיומקה״ לי ב״קרא יפה כה שתוארו

(כד עיניהם את נשאו הפקיד), (איברלנדר
 בלי ״שלטון אל ממתנגדיהם) אחד ברי

בלי — פירושו חכמות ובלי חכמות״.

 בלי ״מיוקרים״, אידיאלים בלי׳ ״ציונות״,
מעיקים. ספקות

 בה הורגש בנוער שהמחסור המפלגה,
פת מפלגת־שלטון, בכל כמו ומתמיד, מאז
 צעירים לפני ר,עליה שערי את לרווחה חה

מפתח משרות ותפסו הגיעו ר,ם אילה.
 במנגנון. (בעיקר ממשלתיים משרדים בכמה
 בסולם טיפסו ובחו״ל), בארץ החוץ משרד
 הגיעו המפורסם), רומנו״ (״בית הצבא

 לחלום יכול היה לא מהם שאיש למשרות
 ושכבת המפלגה פנקס ■לולא — עליהן
הצעירה• הגיל

במ במועט. הסתפק לא י הגולם אולם

 על קם הוא התיאבון. גדל הזמן רוצת
 המפלגה, קו בקביעת דעה דרש :יוצרו

במנגנ׳ונה. יותר חשובות משרות

להת ״התנועה של הכינוס כשנתכנס
שה המפלגה, צמרת נבהלה לא חדשות״,

 זה והתמחתה לקוחותיה את היטב כירה
 אחדים יותר. מסוכן נוער בריסון מכבר

 עצמו, הממשלה ראש וביניהם הראשים, מן
 כדי ב״תנועה״, להשתמש כנראה, חשביו,
 חשבון על האישית,, השפעתם את לבצר
במפ למעשה, השולטת, יותר הרחבה הכת
לגה.

 צעירי רתחו אם בעיר. — הנשמה
מב כל כמעט כי להם, שחה־, הקיבוצים,

צעי הם ד,״התחדשות״ של הקולניים שריה
 מקרוב נמנעו הקיבוצים, מן שערקו רים,

 —בעיר נוחים חיים וימצאו חיפשו לחזית,
מ להם ״נמצא חייכו. המפלגה וותיקי הרי

 המוצא נמצא הגורל, ורצה אמרו. לעשות״,
 חסרי־ הצעירים של לימרץלהעודף האידיאלי
הע הקרובה, מלחמת־הבחירות ; הסבלנות

 שלבים כמד, מהם אחדים ,להעלות לולה
הנעשרות. בסולת

א ב צ ה

ס* לאן לטו
 מקצוע, לעצמך לבחור אתה מבקש ״אם
 למדינה, ומועיל נחוץ בתכנו, ויפה חלוצי
 אחת אל פנה — לבעליו וברכה פרי נושא

 הלימוד על פרטים ושאל הגיוס מלשכות
לצוות־אויר...״ ■ בביודהספר

 בעיתונות שהתפרסמו אלה, מודעות מפי
הת לאזרחים נודע הבטחון, משרד מטעם'

במועמ צורך יש כי הראשונה, בפעם מהים
מצטו העולם שבכל בשעה בה לט־ים. םדי

 חיל־־,אויר, שערי לפני המתגייסים פפים
 וחיל־הים, ,רגליםח־ל־ד לשערי עורף פונים
 משיכה קיימת בארץ בארץ. המצב שונה
 אך לנייפיס, ,לחייל־ד,שריון לח־ל־הים, רבה

 ההרפתקני, לענף המועמדים מדי מעטים
 : הצבא מערכות של ביותר והמרתק המענין
הטיס.

 מבחינה ־ הארץ יליד הנוער שונה׳ האם
 שאפש־ ספק אין ? בעולם אחר נוער מכל זו

 נסיבות ע״י הבעיה מן חלק להסביר שר
יתר זכויות יש העולם בכל :חיצוניות

 ■נעו־ לחיל־האויר, משטר) מדים, (משכורת,
 בצד,״ל, קיים שאיננו דבר — חיל־ר,רגלים מת
 שווי־ על הראשון הרגע למן הקפידו בו

העיק התשובה זו שאין ברור אך זכויות.
רית.

 בתיל־ פינתי בקפה צעיר שאל ?״ ״לטוס
״לאן?״ חבריו. איליו כשפנו בזלזול, אביב,

 של הפעוט שטחה העוקץ. כנראה, וזהו,
 הסובב המרחב מן המוחלט וניתוקה המדינה,

 על כלכלתה, על רק לא משפיעים אותה,
 כל, קודם משפיעים, הם לעצמאות. סיכוייה

 מפתה הטיס בה. הגדל הנער נשמת על
 ברית — גדולים מרהבים המקיפות במדינות,

הברי חבר־העמים ארצות־הברית, המועצות,
 עולמו שכל אדם למשוך יכול ואינו — טיים

 תל־ עד מאילת חיפה, עד מטבריה משתרע
 באופנועי בקלות לעברו שאפשר מרחק אביב,

באפניים. ואף

0 י ה
השט הפלא
 שהיתר, ״אטלנטיק״, התיירים אנית•

 ימים, 6 אחרי מאלכסנדריה, לחזור .צריכה
 בארץ שנשארו התיירים, את לקחת כדי
נש לא התיירים : הסיבה תחזור. לא —

 שעות 6 של שהיד, כי החליטו, הם ארו,
ימים 6 של שהיה על עדיפה בישראל

העבר על חייה התנועה
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 )18 תינוק; )17 לאכול; עז רצון )15 עורות;
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 אבנט; )11 התרנגול; גאות )8 התחיבות; )7
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שבמשפחה. הצעירים )53 הסכמה;

שבץ לפותר־ פדם־ם 56 ת
 קרית״חיים. ,11 י״א, רח׳ גרוס, ויהודה1 שושנה
 תל־אביב. ,66 המלך, שלמה יהודית. הרטמן
רמת־גן, ,16 הזיתים רחוב לבקוביץ, ישראל

696 מם. הזה״, ,העולם4


