
 הנמוכה קומתו בשל הן הקטן״, ״איטר בשם
 — הגדול״ .איטר ובין בינו להבחין כדי והן
 בקש•־ בקהל שהתפרסם בארי, איסר הוא

טוביאנסקי. לפרשת
ף לדוד נאמן־ללא־תנאי איש הוא הלפרין  ב

ריון,  ב״ענ־ הטיפול את (בצדק) המחשיב גו
 רק לא החשוב טיפול — מיוחדים״ דנים

מ אולם השלטת. למפלגה גם אלא למדינה,
 משרד, כל למלא אלה בימים שקשה ' אחר

ה בציונים־הכלליים, להתנגש מבלי פנוייה
מפ לעמדות משלהם אנשים להכניס דורשים

 מועמדותו תוחלף האחרון ברגע כי יתכן תח,
 הוא שגם אחר, איש של בשמו הלפרין של

 גם המקובל אך הממשלה, לראש נאמן איש
אבריאל. אהוד : האחרות המפלגות בחוגי

הע זה, לפתרון התלהב לא עצמו אבריאל
בא ציר־לענינים־מיוחדים — תפקידו את דיף

אינ עניני מלבד הכוללת, משרה — מריקה
האר־ עם ביחסים כיבוי־שריפות גם פורמציה,

לד בבקורת שהתיחסו דיפלומטים נמצאו
 ברית- יהדות להעלאת ישראל של רישתה

 ולנוהג לחוק בהתאם כי טענו אלה המועצות.
 של התערבות משום בזה היה הבינלאומי,

זרה. מעצמה של בעניניה אחת מדינה
 את להבין היה אפשר בה היחידה הדרך
 פוליטית גמישות לחוסר שהביאו הסיבות

 רציני אשם להטיל מבלי החוץ, משרד מצד
היש שסדרי־הקשר היתה בשר־החוץ, ביותר

 הוראות הועברו שטרם לכך גרמו ראליים
לניו־יורק. מהקריה החדש למצב בקשר

ממשלה
כפודה עתוגות

 מת תש! את היעול מומחי העירו פעם לא
ב שבה המוזרה, לעובדה הממשלה, של לבה
 קיים עתונות לעניני מסובך שמנגנון שעה

הממשלה, ראש משרד של המודיעין בשרותי

 מיוחדת. עתונות מחלקת הפנים משרד מקיים
 לכפילות קץ לשים המשלה החליטה השבוע

 כי רוקח ישראל הפנים לשר הודיעה זו,
הממ ראש למשרד יועברו העתונות עניני כל

 שרותי של הקיימת למסגרת יוכנסו שלה,
 הקולנוע סרטי בקורת עניני גם המודיעין.

הח לרשות יועברו להצגתם הרשיונות ומתן
דשה.

 השונים. היהודיים ונים
 במנגנון שריפה לכבות צורך כשיהיה אולם

 יקפוץ אבריאל שאהוד ספק אין ממשלה,
* הדין. את יקבל דו

מדיניות
פוליטי ן־חוד

 דוויט הברית ארצות שנשיא לאחר יום
 המועצות ברית אל בקריאה יצא ייזנהאור

 שלום למען לעשות העממיות הדמוקרטיות
 אבן, אבא באו״ם ישראל נצוג עמד ;עולם,

 והרפובליקה המועצות ברית את שוב ;קף
 אנ- כ״עלילות שהגדיר מה על ;צ׳כסלובקית

׳ישמיות״.
המדי' העולם ברחבי היחידה היתד, ישראל

 הבינלאומיות בעובדות להכיר שסירבה י
 של לשלטון עלותו לאחר שנוצרו חדשות,
 העולם, שמדינאי בשעה בה בריה. אברנטי

 אל זה חלקות דברו יחד, גם הגושים שני
 במטרה גדול מידד, בקנה ג׳סטות ערכו ־״

 זמני, באופן ,גם ולו שלום, של מצב קבוע
 התאימה לא ד,יחיה;, התוקפת ישראל יתה

החדשה. למציאות או״3£ פעולתי־ז קו ת

 הפניו שר היה זו מידיעה ביותר מופתע
 משרד של בראוגניזציה שעסק רוקח, ישראל

 ב, דוד של אלה כוונותיו על כלל ידע לא
 הפתעתו, את גילה התאפק, לא רוקח גוריון.
 בצורר, הכלליים, הציונים של צבורית באספה

פנים. לשתי השתמעה שלא
 דרך על רוקח של האישי כעסו כי אם

 אפשר הרי מובן, היה זה ענין ביצוע
 רצתה שלא הממשלה, עמדת את להצדיק היה

 בשעה בה אחד. לענין רשויות שתי לקיים
 ראש שבסמכות הממשלתית העתונות שלשכת

ועמ ד,שיגרה עניני כל את ניהלה הממשלה
 המקומית העתונות עם יום־יומי בקשר דה

 לקיום הרשיונות מתן הרי החוץ׳ ועתונות
בי נתונה היתה לסגירתם והסמכות עתונים

מח קיימו המודיעין שירותי הפנים. שר די

 היתר, בין שעסקה, מיוחדת קולנוע לקת
 וקולון כרמל המקומיים היומנים על בפיקוח

 של לקיומם הממשלתית התמיכה ואילו גבע,
 באמצעות מכבר לא עד הועברה אלה יומנים
הפנים. משרד

 ל־ מקורבים שהיו חוגים מסוכך. רחש
 משה ימשיך אכן אם פקפקו עתונות, עניני

ה הגוף בראש גם לעמוד פרלמן (״מויש״)
 הבלתי בתמיכה ספק הטיל לא איש מורחב.

 הממשלה ראש אצל לו שהיתר, מעורערת
 הטילו אלה גם אולם המקורבים, ועחריו

ש פרלמן, של הארגוניים בכשרונותיו ספק
 מנגנון על להשתלט לו יאפשרו לא בודאי

 וה־ הקולנוע לעניני נוסף שכלל, מסובך, כה
מסו מנגנון השידור, שרות את גם עתונות,

כשלעצמו. למדי בך
לאב מספר חדשים _ לפני הוצעה המשרה

 בתפקיד מאד שהצליח הרמן, (״איב״) רהם
היש הקונסוליה ליד המודיעין שרותי ראש

 מנגנון על השתלט הרמן בניו־יורק. ראלית
המסו ההסברה עניני ועל עובדים של גדול
 העצמאות׳ מלוה בין במחלוקת השנויים בכים

 גופים ועשרות המאוחדת היהודית המגבית
 עצמו ראה מהם אחד שכל אחרים, ציונים

 הציונית ההסברה עניני של היחיד כאביהם
 ההצעה. את לו הביאה זו הצלחתו באמריקה.

ר לד,שאר כנראה, ביכר, הרמן אולם  בני
יורק.

 בניו־ הישראלי המודיעין שרותי פקיד אמר
 קל ״יותר : בישראל לביקור שהגיע יורק

 הציוניים השותפים בין הסכסוכים את ליישב
השות בין הסכסוכים את מאשר באמריקה

בישראל.״ הקואליציוניים פים

מפלגות
לשלטון המסילה

 מאות כמה השבוע הובילה מיוחדת רכבת
 לירושלים הכלליים הציונים מפלגת חברי

 הארגון חודש פתיחת היתד, שמטרתה לאספה
המפלגה. של

ב רק לא קילומטרים עשו הרכבת גלגלי
מפ של המחשבה בדרך גם אם כי עפר דרך
ל האחרונים בחודשים שהגיעה ד,צ״כ, לגת

 הבינו הכלליים הציונים ברורות. מסקנות
מפ רק שאינה מפא״י, של הגדול כוחה את

חב של מפלגה גם אם כי בוחרים של לגה
 מנגנון עומד מפא״י לרשות מאורגנים. רים

 המפקחים ומתנדבים׳ בשכר עובדים של עצום
המפ חברי של היומיומיות פעולותיהם על

 לחץ להטיל למפא״י מאפשר זה דבר לגה.
 בכל המפלגה, של האנטרסים לקידום חזק

עת. ובכל מקום
 הכללי הציוני בוחרים. מפלגת היא ד,צ״כ

 שביום בזה למפלגה היחידה חובתו את מילא
 האות את לתוכו הטיל לקלפי, ניגש הבחירות

 לשותף המפלגה את כך ידי על הפך צ/
ממשלתית. בקואליציה

 המטרות את יום יום בחיי להשיג כדי אך
 הם אין לעצמם, הציבו הכלליים שהציונים

ב מחבריהם כמד, בישיבת להסתפק יכולים
 או את להחדיר לנסות חייבים הם ממשלה.

 ושלישית שניה מדרגה למוסדות גם שיד,ם
 להב שתהיה מבלי לעשות יכלו שלא דבר

וממוש מאורגנים חברים של גדולה ריזרבה
מעים.

השבוע כשהוכרז הסתדרותי. שיתוק
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