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במדינה
 ראש־ דווקא עמד הצירוף להצעת המתנגדים

 טען אשר ניר,רו, ג־והרלאל הודו, ׳ממשלת
 יחמי את להסדיר יש וראשונה בראש כי

ב נתקבלה, ניתרו של עמדתו ישראל־ערב.
 משתתפי־ כל על יתירו״ או פחותה מידה

הדיונים.
 :תוצאות בלי נשארו לא הדיונים אולם

 לחבר־העמים ישראל של . צירופה בעיית
 מדי־ של בסדר־היום לסעיף הפכת הבריטי

 מסר לאילת, קרא אידן הבריטית, ניות־החוץ
 ראשי־המם־ של הדיונים על כללי ת ו״ ד לו

הודו. את לשכנע יש כי רמז ת, שלו
 נפיש הרמז, את קיבל הישראלי השגריר

 נודעו טרם השיחה פרסי ניד,רו. עם השבוע
 התלקקו ההצטרפור. מצדדי אולם בישראל.

 : נודע עורך־דין מהם, אחד אמר הנאה. מרוב
 יש פרי. נשאה שלנו עבודת־הנמלים ״אכן,

 שהממשלה אומר כשאני לסמוך מה על לי
 בסיף עוד בקשת־הצטרפות לבריטניה תגיש
הבחירות.״״ לאחר מיד זו, שנה

מפלגות
אנטי־וגסלגתון

רו ביד השבוע פתחו מורות מאות כמה
 לא הפרטית, לדירתן שהגיעה מעטפה עדת

מכ הכילה המעטפה עיניהן. למראה האמינו
 יגאל של בסטנסיל) מודפס (אמנם אישי תב

 לשיחה ולהזמינך להעיז בדעתי ״עלה אלון.
 הפלמ״ח. אליל כתב בעיות,״ וכמה כמה על

 משפטים בכמה להסביר לי, נא ״...הרשי
 לעצמי מתיר אני בגללן אשר הסיבות את

 דרית- בעידנא עתה, דווקא ומדוע להטרידך
 לדעה ובחברי בי לחשוד שאפשר בשעה חח,

 ולא עינינו. לנגד בלבד מפלגתיים שאינטרסים
הדבר.״ כן

ש בטוחה היתד, מהן אחת שכל המורות,
וחברו חבריהן המון מתוך במיוחד נבחרה

ה מסיום במיוחד הושפעו למקצוע, תיהן
 לא ומימי מורה איני נכון, ״אמנם : מכתב

 היא מורים עם היכרותי בהוראה. שימשתי
 סבור כן פי על ואף וסטודנט. תלמיד בתור

ול לדיון משותפים נושאים לנו שיש אני
אלון.״ יגאל להתראות, אלה. בעתים בירור

 וחמשים כמאה יגאלוגית. המצאה
הו היססו, לא ההזמנה וממקבלות ממקבלי

לר התפלאו בתל־אביב, המיועד במקום פיעו
 מבית־הספר ומכירות מכירים במקום אות
ב ההזמנה את כה עד שמרו שמפניהם —

 מצביא את הראשונה בפעם ראו רובם סוד•
 (חולצה הפשוטה מהיפעתו הוקסמו הדרום,

מו קסדרה מעל בדברו אפורה). אפודה לבנה,
 הסביר אשכוליות, מיץ שתית תוך גבהת׳

 אחדות־ה- מפלגת מפלגתו, דברי את אלון
ב רואה שאינו הבהיר לכן קודם עבודה.
 זוהי כן, (״אם עצמה בפני מטרה מפלגה

 טיפוס את בחריפות התקיף הידרדרות!״),
ל הכוונה : יגאלונית (המצאה ה״מפלגתון״

מפלגתי). עסקן
 רותחים, דברים לשמוע המורים חששו אם

 בקול לטובה. התאכזבו מהפכניות, תכניות
ביקו אלון מתח מדוקדקת, בעברית שקט,

 נגד התריע המשטר, על למדי מתונה רת
 למטרות והשילומים המגביות כספי בזבוז

 גבייתם, לעצם להתנגד מבלי בלתי־יצרניות,
ריון את התקיף בטחוני, אקטיביזם דרש  בן־גו

 על גדולות״) שגיאות שעשה גדול (״אדם
ובית־לחם. חברון עזה, את כבש שלא

 יותר משעשעות לפרוטקציה. שרות
 הפנינים היו היבשים הרעיוניים ההסברים מן

:מהן אחדות בדברים. מפוזרות שהיו
 תנועת־ ,לישראל חלוצי (שרות שח״ל •

 של ראשי־תיבות הוא בן־גוריון) של הנפל
שרות־חברים־לפרוטקציה.

 נמצא אחדות־העבודה מפלגת משרד •
ה את משם לטאטא כדי לילינבלום ברחוב

השנה. לא עוד כנראה אך ספסרים.
למכו הלאומי ההון את להשקיע יש •
חמאה לזלילת לא אך ופיתוח, נשק נות׳
המע בידי ישראל גורל את להפקיד •

 שלושה בידי השמנת בהפקדת כמוהו צמות׳
חתולים.

 אלא (במלחמה), אותנו הציל נם לא •
בנסים. כפירה

 לגבי פסימי אופטימי, פסימיסט אני •
האפשרויות. לגבי אופטימי המצב, חומרת

 גשם מספיק השנה שירד מקווה אני •
הבחירות. כל את יממן המוגדל שהיבול כדי
 כל את שמע כי שטען מורד, (בלפי •

ריון דוד מפי לבן קודם אלון טענות )בן־גו : 
ריון שמעתי בן ואני ,70 בן הוא שבן־גו

אחדים. דברים ממנו ששמעת טבעי .35
מ כשאני מתעצבן שאני לי תסלחו •
(סנה). הדוקטור על דבר
 ל־ אפילו פתרון. לשום ערובה אין •

ותיוו בדקו בארץ. כיסוי אין כבר צ׳יקים
כחו.

 לעבודה אופייני ערב זה היה נקי. רווח
האח בחודשים אלון של האפורה הסבלנית

 בכל אחת פעם לפחות נאם בהם רונים,
ה הרתח קטנטנים. חוגים לפני אפילו ערב,

 שיצאו ומורות, מורים עשרות כמה : נקי
 שכמעט למפלגה מושבעים אוהדים האולם מן
לכן. קודם קיומה על שמעו לא

הכנסת
ה־!ג> חבר־הכנסת

וה הראשונה הכנסת חברי קרואים, 650
 שרים־לשעבר, המדינה, מועצת חברי שנייה,

 מ• חדשים עולים אומנים, כלליים, מנהלים
 נתכנסו מירושלים, תתיקים ותושבים צפריר
 הכנסת בבניין שעבר השבוע מערבי באחד
 לא־קרובים הששי. הולדתה יום את לחוג

מר גוברין, עקיבא מפא״י כאנשי פוליטיים
 נתקרבו סרלין יוסף צ״ב ואיש נמיר דכי

 שסגן־אלוף שעה ומשקאות עוגיות סביב
ב חילק ,34 הצור• מנחם שלמה יונה משה
 סדרני 11ל־ אחרונות הוראות עבודתו חדר

 בחצי סביבו שנתכנסו המדים ירוקי הכנסת
עגולה. גורן

 הצור, של תפקידיו מעשרות אחד זה היה
ה הסדרנים ביחידת המסתייע הכנסת קצין

 רבים קילומטרים יום, מדי ברגליהם, עוברים
 הסדר על לשמירה הכנסת, בניין במדרגות

משו מורכבת משמר וכיחידת דבית בפנים
 לבית מחוץ הסדר על שמירה לשם טרים

הכנסת. וברחבה
 מהווים הכנסת בנייני חסינות חוק לפי
 הנתץ עצמאי, שטח ורתבתה הכנסת שטח

ל שהוטל תפקיד הכנסת, קצין של למרותו
(כ בלקין ירחמיאל אלוף־משנה על ראשונה

 הביטחון, מערכת ביקורת אגף מנהל יום
 המשופם, חצור על 1953וב־ המדינה), מבקר
 לשעבר העיניים, וירוק־אפור השיער שחור

ב (סרן) קפטן (אדריכלות), בטכניון סטודנט
ה מאיטליה, העפלה מארגן הבריטי, צבא

ה המדינה נשיא לשכת של הראשון מנהל
 ראש מאוחר ויותר וייצמן, חיים ראשון,

צד,״ל. מטכ״ל ונוהג, משטר משמעת, ענף

 קבע דרך הלבוש תצור, ג׳ינג׳ית. נהגת
 בפתיחת משתתף שקטות, אזרחיות חליפות

 הכנסת לחבר להחשב יכול כנסת, ישיבת כל
ל מקדיש הוא אותה הדאגה ברוב ,121ה־

 לעתים הנבחרים. הח״כים 120 של שלומם
 החל ליום, שעות 16 עד עובד הוא קרובות
ל־ הכנסת ל-יציעי ז כנים כרטיסי מחלוקת
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הצור קציףהכנסת
מצלמות ושתי ברבורים תחנגולי־הודו,

 שלמה־ ; הסבים אחד על־שס משה־יונה *
 הולדתו לפני שבוע שמת דוד שם טל מנחם

מ באחד יומיום בחיי המסתפק, הצור, של
■יונה. •הפרסיים, שמותיו ארבעת
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