
קרע להתהוות עלול זאת, לעומת עצמה, מפא״י כתוף #
_____ התוכנית תוגשם אם למדי. רציני
—־ ׳ אשי מפא״'. מראש־ נחר. עתר! שהוגים

,*י*•' ■ האח־ בשנים מפלגתית מפעילות פרשו
4 , ״ חדשה, ליברלית מפלגה לייסד רונות,
 הראשונה במפא״י האינטליגנציה תהיה

זו. למפלגה להצטרף

 לשבת הסגנים של תורם ״
יגיע הערים ראשי כפאות על

 תל־אביב עירית שראש לאחר כקרוב.
 ילכו אמריקה, לזרום יצא לבנון חיים

ו ירושלים עיריות ראשי גם בעקבותיו
 מדיני״ ״למסע יצא אגרון גרשון חיפה.

 הברית בארצות הגדולות הערים פני על
 צרפת לאיטליה, יצא חושי אבא ואילו

ובריטניה.

 שערי יינעלו זאת, לעומת .
 בעקבות לחוץ־לארץ. הירידה

 האחרונים, בחודשים שגבר היורדים זרם
 שונים וציבוריים רשמיים חוגים עומדים
ה הירידה, דרכי על מיכשולים להערים
ואף למינימום עד אותה לצמצם עשויים
רציני כגורם לחסלה

ל ינסה ״דן״ קואופרטיב •
 שלו האוטובוסים את הפעיל

 כשעות הפחות לבל או כשבת,
מוצאי־השבת. של המוקדמות

חרי התערבות אחריה תגרור זו פעולה
והמשטרה.תיל־אביב עירית של פה

במדינהשמורות) הזכויות (כל
 כראות על־ידו, שיוצא ל״י, אלף 150 של

עיניו.
 חשוב אדם עתה הוא גולדמן נחום ד״ר
חלו על רבה במידה שולט הוא למעשה מאד.

 היה לא לכן והשילומים. המגביות כספי קת
 מעתוניהם קיבלו העתונאים שכל פלא זה

 היוצאת מלה כל לרשום :הוראה המפלגתיים
 כמאורע מהופעותיו אחת כל לכסות מפיו,
חשוב. לאומי

 היו זו הוראה בלי גם תרבותי. יחס
 לדרישת ברצינות להתיחם מוכנים העתינאים

עו סודית למטרה כזה גדול תקציב גולדמן.
מח גולדמן בונה שמא שונות. השערות רר

מסויימות? במדינות תרת
הרו לחלומות קץ מיד שם גולדמן אולם
לת כדי הסביר, לו, דרוש התקציב מנטיים.

תק ציוניים. ואישים תרבות במוסדות מוך
 בידי היה קטן, יותר הרבה כי אם דומה, ציב

 חוץ וייצמן. חיים הקודם, הציוני הנשיא
 פרוטה כל בסודיות. יוצא ״לא הכסף מזה׳

נ״ תפורסם שתוצא
 הגדול,.לשאול לאיש להתנגד העז לא איש

נו מיוחד, בתקציב לצורך ביחס שאלות־תם
 לא גם איש הקיימים. התקציבים כל על סף

למפ התקציב יעזור שמא חששו את ביטא
 מקופחת קטנותה שבגלל הפרוגרסיבית, לגה

 איש רק בישראל. ציוניים תקציבים בחלוקת
 הצ״ב. נציג גרוסמן, מאיר :נגד הצביע אחד

לתרבות. יחם כנראה, לו, היה לא

הכנסת
ל תן קו ל ח קו ה ו ל כ

? הורים לן יש אותן.׳ אוהב ,אני :החתן
 לאח האם 7 אח לן יש ? הורים הורי לן יש

? נשואות שלן האחיות 7 ילדים יש שלן
 לך יש האם אותך׳. אוהבת ,אני : הכלה

 האס 7 ילדים לאחיותין יש האם 7 אחים
 .7 בלתי־תוקיים ילדים לן יש

 לא. :התתן
לא :הכלה
נתחתן׳. ׳הבה :והכלה החתן
 לח- להאמין אם חוסר־העבודה. קרן

ה צורת זאת תהיה באדר, יוחנן בר־הכנסת
ה יתקבל אם הארוסין, ביום בעתיד שיחה

מח זה חוק כי מזונות. לתשלום החדש חוק
ל רק לא מזונות לשלם בארץ אדם כל ייב

 המקורב אדם לכל אלא הוריו, ולהורי הוריו
 להורי־ אשתו, של להורים :שהוא איך לו .

 בנו ולאשת המבוגר לבנו אשתו, של הורים
ולאח לאחיו נכדו, ולאשת לנכדו המבוגר,

האח. ולאשת האחות לבעל יותיו,
 איש ? הכנסת שולחן על החוק הונח מדוע

 הכית חלקי בכל ההתלהבות בדיוק. ידע לא
 אמרו ביותר. מועטה היתד, הרדום־למחצה

 חומר שום לעשות, מה אין לכנסת : ציניקאים
לפניה. מונח אינו רציני

 שפרינצק, יוסף סברה, אותה לפי אולם,
 שחברי- הרושם בציבור יווצר כי רוצה אינו

הע שהח״כים אחרי ביהוד מתבטלים, הכנסת
 את מאד ניכר באופן אחד, פה לעצמם, לו

 ביום הרגילה שהישיבה ואחרי *, משכורתם
מחוסר־תעסוקה. בוטלה בערב ג׳

 סיבה היתה זאת לימשרד־הסעד. סעד
העיק המרצה באדר, לדעת לפחות. הגיונית,

 : שניה סיבה גם היתה הצעת־התוק׳ נגד רי
 שיאפשר שני, חוק הממשלה תביא בקרוב

 את אזרח מכל בחזרה לדרוש למשרד־הסעד
נצרך. לקרוב קצין־הסעד ששילם הכספים
 אחד כל של מזונות חובת קובע זה ״חוק
 או איש מאה ושל איש, מאה לטובת מאתנו

הכ באדר. ליגלג מאתנו,״ אחד כלפי יותר
ני לשם נוסף, מם האזרח על להטיל : וונה
כר לעצמו להקים שיצטרך משרד־הכעד, פוח

ענקית. טיסיה
 אנחה הכנסת הפליטה הויכוח, כשנגמר

הוי :יותר מעניין לנושא עברה הקלה, של
 אר־ משפט את לחדש חרות תביעת על כוח

 לא דבר שום כי שהוכיח ויכוח — לוזורוב
האחרונות. השנים 23ב־ נארץ־ישראל השתנה

ת1נ1עת
ת, רו הי ב ז ל ח ב ב !נו

ביש הציבור ראשי רגילים ומעולם מאז
עלי המותחים העתונאים את להשמיץ ראל
 לאחרון ועד הממשלה מראש ביקורת. הם

זה. טכסיס כולם למדו הפקידונים

לחודש. י ל״ 580 על עתה העולה *

ברירדהמועצות. לעבר נ׳י. בי. מצד דרמתי לצעד צפה •
 שעברה, בשנה לפועל יצא שלא לקרמלין, ישראל ממשלת ראש של ביקורו

 ישראל שגריר אבידר, יוסף אלוף הקרובים. תבשבועו אוןטואלי שוב היות עלול
זוז. בכיוון מוגברת בפעילות בקרוב יתחיל במוסקבה,

זה במקרה הירדן. בערוץ העבודה לחידוש הסיכויים גברו •
 זמנית לעקב שהורתה הבטתון, מועצת כי בנמקה החלטתה, על ישראל ותודיע

למתה.הש את מעולם אסרה לא התוכנית, ביצוע את

האמר־ דג האו״ם מזכיר עם פעולה לשתף תסרב ישראל .
 כל כי ממנו הצהרה תחילה תדרוש .היא במרחב. הבאים בצעדיו שילד

 ישראל לשכנותיה. ישראל בין זטלוס־קבע של הסדר להשגת מכוונות תוכניותיו
 בגבולות זמנית לארגעה גרמה האמרשילד של האחרונה פעולתו כי טוענת

ישראל.. נגד רק הפועלת ולחפגת־הנותיחות

על־ידי בקרוב תושמע ישראל נגד דמיונית האשמה .
 לפעולה הפידאיון, כדוגמת יחידות מכינה ישראל כי יטענו הם הערכים.

 הדעת את להסיח : זו תעמולה של האמיתית מטרתה הנשק. שביתת קוי מאחורי
הגבולות. לאורן עצמם הערבים מחדירות

ו
 הפועל־המזרחי עם ימוזג המזרחי יקטן. הדתיות המפלגות מספר •

 על בבירורים יפתחו מינץ בנימין של ישראל אגודת פועלי ואילו אחת, למפלגה
דתית. כסיעה למפא״י הצטרפותם

העם
ק ש די הנ ל הסו ת ש ר ש

בי. כוחות הגדולה. למכה מוכן היה הכל
 שרת של המערך להתקפה. ערוכים היו ג׳י.

מיואש. נראה
 את לאגוף שביקש שרת, של הגדול התמרון

 במפ״ם מימין הדתיים בעזרת ג׳י. בי. עמדות
הת אמנם נכשל. )973 הזה (העולם משמאל

ה ביום הממשלה מן לפרוש הדתיים כוננו
 ובאו בחזיר, מלחמה של באמתלה ראשון,

 בדי מפ׳׳ם ואנשי הפרוגרסיבים עם במגע
 בן־ אולם שרת. לעזרת משותפת חזית ליצור
אחד. בריא בפגז התמרון את חיסל גוריון

ה שרי התערבות :קצרות ג׳י. בי. הודיע
תק תהווה שרת לטובת האחרות מפלגות

 יתערב מחר כי להם. גם מסוכן שיהיה דים,
האחרות. המפלגות של השרים במ-נוי הוא

ה ממשלה אינה ישראל שממשלת מאחר
 מנהיגי של אגודה אלא העם, על־ידי ממונה

 היה מפלגותיהם, על־ידי הממונים מפלגות
 בן־גוריון איים מזה חוץ רציני. איום זה

 שעתה, ברוגזו הודיע הקואליציה, בפיצוץ
תנועת־החרות. עם לברית אפילו מוכן הוא

0

 חדש מסחרי דרך סימן .
זכר החיפאי. כנוף בקרוב יוצב

 משרד לעצמו יקים בחושיסטאן, גדולות כספיות במעילות שהואשם טי פריילין, יה
ם סו ר פי ש. ל ב פריילייך חד עזו ם י מי ם בי בי רו ק דו את ה קי פ הל ת מנ ת כ ק ל ח הפר מ

 החדש לעסקו מנופחים. פיצויים לו שהובטחו לאחר חיפה, עירית של סומים
 שירותיו לאור ועירוניים, ייםממשלת מטומרות רבות מודעות כבר הובטחו
ולחושי. לעצמו הנאמנים

 שי הבנייה התחלת סביב להתפתח עלול רציני ויכוח •
30 יושקעו שבו הבא, השלב כירושלים. הדסה של הרפואי המרכז

 מקו מטרים 200 כדי ער הבניה מקוום קירבת בשל להדחות, עלול ל״י, מיליון
 המתי־ של התגברות כל עם פינויים אחריה לגרור העלולה עובדה ,הנשק שביתת

 העיז לא ואיש אישית, בן־גוריון דוד על־ירי בשעתו נבחר המקום בגבול. חות
זו. בחירה על לחלוק כה עד

מפ״ס של לחצן מפא״י. יומון להוצאת ההכנות מסתיימות .
 גובר כביכול, הכלל־הסתדרוווי בדבר, רגל דריסת להן תינתן כי העבודה ואחדות

קואליציוניות. ותמסיב לסרב קשה ולמפא׳׳י והולך

 המשרד עובדי של התנגדותם הפיתוח. למשרד צפוי רציני זעזוע .
י מפאי״יס ירושה ברובם —  לממדים תתפתח במשרד, המפ״מי תהתערות לרצון -

ביותר. פעילים

עשוי הדבר החשמל. כחברת גם יתגלעו עובדים סיכסוכי .
זו. חברה על להשתלט טפא׳׳י של נסיעה מתון להתפתח

מפו בכתי־מלון הקיץ חופשת את לכלות תוכל השנה •
 המלונות בעלי את יאלץ בתיירות השפל כיותר. גבוה לא במחיר ארים
המקומיים. למתנפשים שונים נוחים תנאים ולהציע התארחה דמי את להוזיל

ב ח ״
אהבה שיחת

כאדר
הארוסין בליל

הרא ביום יתפטר ששרת ברור כמעט היה
שון.

 של במחסנו אולם השר. למען נשק
 ביום נורה הוא אחד. סודי נשק עוד היה שרת

 מאמריקה מברק בצורת הגיע שעבר, הרביעי
 שינוי חל :אבן אבא הבריק :החמישי ביום

נשק. לקבל ישראל בסיכויי
 קיים היה מבוכה. השתררה ג׳י. בי. בחוגי

 עצמו, שרת על־ידי הוזמן המברק כי החשד
 של סילוקו שהרי עמדתו, את להציל כדי

 היה יכול האמריקאים, לרצון בניגוד שרת,
הקדוש. הנשק בקבלת לחבל

 בטוח להיות היד, יכול לא ג׳י. בי. אולם
ש רצה לא הוא אבן. בהבטחת ממש שאין
 כי כנרת, מיבצע אחרי כמו לו, יגידו שוב

 בדבר חיבל ושהוא נשק לקבל עמדה ישראל
 לכמה נדחה שרת של סילוקו האחרון. ברגע

המצב. התבהרות עד שבועות,
 (אם נשק כמה :השאלה נשאלת עכשיו

 להציל ;די לספק האמריקאים מוכנים בכלל)
? שרת משד, את

ציונות
ת ו ב ר א ח ל ת ל ר ת ח מ

מעשה־חירום: עשה הציוני קונגרס־הווירום
 בפער הנשיא נקט השבוע בנשיא. בחר הוא

אישי ת<$ףב דרש הוא :ראשונה לת־זזייוב

974 הזה העולם


