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 וסוגר פותח שרת

הכנסח סושב את

 השמינית לכנסת רות הבח רב. לזמן לא
 בגי של ״האחור.״ .1975 בפברואר, התקיימו

בבחי הראשונה הפעם זו שהופיעה הראל,
בכנסת. מקומות 46ל־ זכתה רות,

ה הבמות אחת טיינזס, ההינדוסטיא! כתב
 תיאר בעולם, ששרדו המעטות ניטראליות

 :מאופקות במלים בישראל התגובה את
 בירושלים. הממשלה בחוגי פרצה ״תדהמה

ה של הקטנות בשעות עוד התכנסה הממשלה
 הקלפיות. מן בשורות־האיהב הגיע עם בוקר,

בפ השרים מפי חוות־דעת להשיג נסיונותי
 כי סבורים בירושלים בתוהו. עלו רוזדורים
 לאי־שביעת־הרצון ביטוי הן הבחירות תוצאות

 הכלכלי, המצב מן החדשים העולים של
המפ חולפת. תופעה שזוהי ספק אין אולם

 בלתי־ידו־ מאנשים המורכבת החדשה, לגה
״האי גוש מול בכנסת לעמוד תוכל לא עים,
 המנהיגים כל מאוחדים בו הלאומי״, חוד

 שרי־האלופים חמישית וביניהם המוכרים,
המונית...״ לפופולריות מתחרים להם שאין

״מתי :כתב אותו הודיע יומיים כעבור
 לקראת כאן מדיניים בחוגים שוררת חות

 החושה. הכנסת של הראשון המושב פתיחת
נקו זאת תהיה כי מנבאים מוסמכים מקורות

המיפנה...״ דת

 מאד שונה אך נקודת־המיפנה׳ זאת היתר,
 שנאלץ כפי כתב, אותו לעצמו שתיאר מזו

דמ ״הארץ : היום למחרת בכתבתו להודות
ה הבוקר שעות למן לשדה־קרב. היום תה

 ברובם אנשים, אלפי מאות נהרו מוקדמות
ה הכנסת חברי ירושלימה. חדשים, עולים

 ההמון בין מעבר בקושי להם פלסו חדשים
במ צעירים אלפי במיוחד בלטו בו הצפוף,

כו חולצות־חאקי, קצרים, מכנסי־חאקי : דים
וע ״כובעי־טמבל״ הנקראים מוזרים בעים

 היתר, המשטרה חצים. שלושה של סמל הם ל
נת הלאומי״ ״האיחוד מנהיגי חסרת־אונים.

מנ ואילו מאורגנות, בקריאות־בוז קבלו
 היה לא מהם שאיש• החדשה, המפלגה היגי
 כתפי על הכנסת לשערי עד נישאו לי, מוכר

ההמון...״

 הארץ כתב תיאר בפנים קרה אשר את
 נראה שלא מביש, ״מחזה : קודרים בצבעים

 בבנין אתמול נערך בישראל, כדוגמתו עוד
לאו הח״כים בהיכנס בירושלים״.. הכנסת

 מבעד בחוץ, הפרוע ההמון צעקות חדרו לם
 אף שקטה לא וההמולה הסגורים, לחלונות

למחזה לווי כמנגינת היתר. היא אחד. לרגע

 את קר1ס דיין

הסדיני הסצב

 את גם שכלל עיראק־ירדן, איחוד עירדן,
 .1967 בשנת נוצרה והלבנון, סוריה

 מצריים איחוד נזיצרב, נולדה אחרי־כך מיד
 חסו־ תימן, את גם שכלל הסעודית, וערב
הקודמות. הצרפתיות המושבות ואת לוב דאן,

 בני של שמו הוזכר הממשלה בישיבת
 שר־אלוף שר־החינוך, אגב. דרך רק הראל

 לאסור הציע כרמל, משה (לפילוסופיה) ד״ר
 במשק חברו אך הוצאת־דיבה. באשמת אותו
 את פסל גלילי, ישראל שר־הבטחון נען,

פירסום. לו יעשה רק ״זה מד. הרעיון
 בו יבחרו עוד אנשים

מ אותו להוציא כדי
 שעה לפי ר,סוהר.בית
 לקבל סיכויים לו אין
 כדי אפילו קולות די

״בעצמו להיבחר !
לכ הבחירות בעית

 להיערך שעמדו נסת,
העסי שבועיים, בעוד

 אך הממשלה את קה
ל הסכימו, מאז מעט.

 חדשים, שלושה פני
הישרא המפלגות כל

 ברשימה להופיע ליות
 ״האיחוד של משותפת
הבע ירדה הלאומי״,

ה ראש־ הפרק. מן יה
יג שר־אלוף ממשלה,

 במלים ביקש ידין, אל
 את כדרכו, קצובות,
 סקירה לתת שר־החוץ
מדינית.

 שהצטיירה התמונה
 שר־ של דבריו מתוך
הי לא דיין משה אלוף

ה ביותר. מעודדת תר,
 שעלה האנטישמי גל

המ אטלנטיה, ברחבי
 שד,שתר האדירה דינה
 סך עד מלונדון עד,

 עד ומשם פראנציסקו,
 והלך. התגבר טוקיו,
 העולים מליון על נוסף

בח שהובאו חסרי־כל

 דחוף צורך היה ארצה׳ האחרונה השנה צי
 סיכוי כל היה לא מליונים. שני עוד להציל
 היריבה, האדירה המדינה מן עזרה לקבל

ד,יבשות־המועצתיות־ד,סוציא (ברית בימ״ס
 יאקארטה. עד מברלין שהשתרעה ,ליסטיות)

 לעורר רצון כל היה לא ביגז־׳ם לשליטי
שתמ הערבית המעצמה במיצרב, מורת־רוח

בה. כה

 והאמריקאים׳״ הרוסים בין התחרות ״ישנה
 את עצבנית בתנועה בהחליקו דיין, סיכם

 חזהו. את שכיסתה אותות־ההצטיינות שורת
 צועקת ובבירות בדמשק בבגדאד, ״בעמאן,

 תשחרר עירדן• כי האטלנטית התעמולה
 וחאר־ מכה קזבלנקה, בקאהיר, פלסתין. את

 מיצרב כי ת ד,סובייט התעמולה צועקת טום
לים.״ אותנו תשליך

 הסוכנות הנהלת יושב־ראש של הדו״ח
להת מדי יותר ״התרגלנו יותר. שמח היה לא

 טבנקין. התלונן האטלנטי,״ המענק על קיים
הקר את השמיטה כמעט המענק ״הפסקת

 משני־ .למעלה שלנו. המשק לרגלי מתחת קע
 מלאים המשקים נקלטו. לא העלייה שלישי

 אי- בבית שאצלי יודע אני מקום. אפם עד
 וגם נוסף׳ חדש עולה אפילו להכניס אפשר

במשק...״ הסיכסוך נפתר היה אילו
 בעין- הסיכסוך צחוק. פרץ לשולחן מסביב

 לנכדים, ומבנים לבנים מאבות שעבר תרוד,
 הפך מקורו, את עוד זכר לא שאיש למרות

 ביותר הנפוצה הישראלית לבדיחה מכבר זה
בארץ.

 ברירה״, ״אין של בנימה נסתיים הויכוח
 נעוריהם ימי את לשרי־ד,אלופים שהזכירה
ה שערי את לסגור היה אי־אפשר במלחמה.

 בחוסר עליהם שהתדפקו הפליטים לפני ארץ
 עוד זמן כמה לדעת גם היה אי־אפשר כל.

 ״כל יציאתם. את אטלנטיה ממשלת תרשה
 ״1 להציל נו על להציל, עוד שאפשר זמן

הש כשקמו הסכימו. הכל ידין. יגאל סיכם
עליז מצב־רוחם היד, לא מכורסותיהם, רים


