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ת, מואס אתה תו ״כולם כי מרגיש אתה במפלגו  ריזז את חש אתה הדבר.״ או

ת הריקבון תו שחי  אותך דן מעובש משטר כי מרגיש אתה יעבר. מכל הנודף וה
וחוסר־טעם. ריקנו* של לחיים

הדבר׳□? פני לשינוי עושה אתה פה
 של באיצסלה תתעטף האם מלחמתך? את לוחמים אחרים כאשר מנגד תעמוד האם

המאזניים? כפות על מונח שלך עתידך כאשר מלאכותית ואדישות מעושה ציניות

לך! הוראת העברית המהפכה
 כוללת מהפכה לחולל הקשה המשימה את עצמה על קיבלה השמית״ ,,הפעולה

 סיסמות סביבה מפזרת היא אין וחברתית. מדינית רעיונית, מהפכה — במדינה
 למשטר איתנים יסודות להציע מבלי הקיים בשלילת מסתפקת היא אין נבובות.

פראזות. של מקרי אוסף ולא באמת, חדש שיהיה משטר — המחר
שר ת הפיעולה מצע — העברי״ ״המינ ת לתשומת־לב שזכה השמי  פתוח — עולמי

ם קורא הוא נועז. נתיב סולל הוא לפניך. שימי אמיצים. למג

אלה- לדעות מסכי□ אתה א□
 על לקבל המעשית, לפעולה ידך את לתת היא שחובתו הרי

 הרעיונות בהפצת הקשורים הרבים התפקידים אחד את עצמך
הפעולה. ובהבטחת

הי ת תלמידי ,18 עד 15 בני ולצעירות, לצעירים קריאה זו סיו  עובד, ונוער הגמנ
בני וותיקים בני הפרברים, ובני הערים מרכזי בני החדשה. העליה ו

 גילך, שמך, את והודע תל־אביב, ,11253 לת.ד. בכתב פנה
אל הצטרך עבודתך. מקום או לימודיך מקום
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של הנסיונית הקלפי על חל כלל אותו כי לי נדמה השלישית. ביריד, פוגע טוב תותחן
הזה. העולם

 התמונה את שיקפו לא בודאי אך מאלפות, התוצאות היו אמנם הראשונים בשבועיים
 בהצבעה הבלתי־משתתפים ואחוז המדובר, במה עדיין ידע לא הקהל מן גדול חלק כי המלאה.

.1142 הזה (העולם שלה בדו״חים ציינה שחולית־החקר כפי המשתתפים. אחוז על עלה , 
 נלהבים אוהדיהן אשר למפלגות יתרון נתן בהצבעה המשתתפים של זה אחוז הרי ),1143

מפא״י. על אלה בשבועיים תנועת־החרות עלתה לכן ביותר.
 של רובם רוב את כלל למעלה׳ המשתתפים אחוז זנק נפרדות, קלפיות בשלוש השבוע,
 עצמה חולית־החקר אצל הנסיון הצטברות יותר. הרבה שלמה התמונה נעשתה כך הנשאלים.

 של אפשרות כל מראש המונעת בצורה הקלפי את להציב למדה היא :זו שלמות הבטיחה
 מפלגה שום לחברי אי־אפשר בה נוסעת, ברכבת למשל: התוצאות. על מאורגנת השפעה
תגבורת. להזעיק

 באופן לשקף יכולות אינן שהיא, בודדת קלפי כל של התוצאות כי להזהיר יש הפעם גם
 לעמוד כדי והשעה. המקום בתנאי תלויה קלפי כל בשלמותה. הארצית התמונה את מדעי

התוצ ניתוח לגבי החוליה להערות לב ישימו אם לעשות הקוראים ייטיבו אלה, תנאים על
 לכנסת בבחירות המשתתפים של המשוער לאחוז עדיין הגיע לא ההשתתפות אחוז גם אות,

הרביעית.
 ביותר הטוב האמצעי כיום היא הזה העולם של הנסיונית הקלפי כי דומני בסך־הכל, אולם

 ומשבוע למקום ממקום משתנה שהוא כפי הציבור, של מצב־הרוח לבדיקת בארץ הקיים
 הצטרפו הראשונות, הקלפיות תוצאות את השבוע שציטטו הצרפתיים, העיתונים לשבוע.

זו. להערכה
 למרכזי ויעזרו חשוב תפקיד אלה קלפיות ימלאו הבחירות, למועד עד כי מקודד, אני

נכונה. הערכה הסיכויים את להעריך ולציבור המפלגות
★ ★ ★

 בהודה, לדרכה אישית מתנגד שהוא אף מפא״י, של ההיסטורי מפעלה את המעריך כאדם
 שהיו בבטאוני־רפש, ביטוי לה מחפשת ורצינית גדולה כה מפלגה כאשר תמיד מצטער אני

יושבי־קרנות. של כת גם מביישים
מון, את לשכוח אי־אפשר  מיליון לחצי קרוב המדינה צמרת השקיעה בו עתון־הרפש רי

 בפד. עצמו על שיקבל איש נמצא לא היום עד הזה. העולם את להרוס בנסיון־שוא לירות,
 בהתרגשות טוענים קולק וטדי מנגנון־החושך אנשי זה. דפקטיבי לתינוק האבהות את מלא
 מכחישים אלה שניים וחסידי — פרם ושמעון דיין משה אלא הזוהמה, את שפכו הם שלא

בן־גוריון. דויד על הישירה האחריות את להטיל מוכנים המכחישים כל בשצף־קצף. הדבר את
מון. ובגישתו בסגנונו להפליא הדומה חדש, בטאון למקרא זו עגומה בפרשה נזכרתי  לרי

 מכיל הוא הבחירות. לצרכי מפא״י מטעם רשמית המוצא לענין, ישר בשם לעלון כזדנתי
 עד פסיכו־פאטיה, וגילויי אינפנטיליים שקרים אישיות, השמצות של מבחיל כה אוסף

מון שמלבד לו. דומה למצוא אי־אפשר רי
 לעורר מבקשת שהיא בשעה דווקא זו חרפה עם עצמה את מזהה שמפא״י כך על תמהני

ונאורה. אחראית רצינית, כמפלגת־שלטון האזרח אמון את
 אישית. ועלי הזה העולם על השמצות תריסר כחצי גליון, בכל כלל, בדרך כולל, זה עלון
מון אחרי הנסיונית. הקלפי על פרועה בהתקפה יצא הוא האחרונה בפעם הכתירני שרי

 לענין ישר עתה ,אותנו מאשים בישראל, הבינלאומי הקומוניזם של הראשי כסוכן בשעתו
הפאשיסטית. חרות את לשרת כדי הנסיונית הקלפי את שהקמנו
 :והראיה — זה לעלון רבה ברצינות כנראה מתיחסים חבריה אין מפא״י, של למזלה

למפ הנחילו זו ובצורה שלנו, הנסיוניות בקלפיות השבוע שהצביעו מפא״י אוהדי מאות
 בעיר מפא״י ראש שחל, משה כמו נודע כה מפא״יי עסקן היה המצביעים בין נצחון. לגתם

ואדי־סליב. בפרשת הראשיים מפעיליה ואחד חיפה של התחתית
 של המוחלטת לאובייקטיביות אמון רוחש — בכללו מפא״י וחברי — הרחב הקהל

הנסיונית. הקלפי בהצבעות משתתף היה לא אחרת ביושרו. מפקפק ואינו הזה העולם
זה. לאמון שותף לנו, החריפה התנגדותו כל עם מפא״י, שמרכז בטוחני
שכח מפא״יי עלון (שאותו שעבר השבוע מן הצעתי על לחזור רוצה הריני זאת בכל

הן נוכחים שיהיו משקיפים ישגרו אחר, מפלגתי מרכז וכל מפא״י, שמרכז להזכירה):
כך. על להודעה מצפים אנו הקולות. מנין בשעת והן ההצבעה בשעת
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םכחבים
השנה איש

 ל- הטועמד את המציע הראשון אני האם
 אל־ עקיבא כן: אם תשי״ט? של איש־השנה

 ושרטו השוטרים על־ירי שנורה האיש קריף,
 למאורע מעל שהתנוסס הדנל את הכתים
ואדי־סליב. השנה: של ביותר החשוב

חיפה נחשון, גידי
 שנה, בכל כמו הנחשון. הוא נחשון הקורא

 מועמדים להציע הקוראים שאר גם מוזמנים
 עוילם, אנשי לתואר וכן איש־השנה, לתואר

 המשפט, הכלכלה, הכנסת, המדיניות, המרחב,
ה העיתונות, הספרות, התיאטרון, האמנות,

 והאיש האשה הספורט, הרפואה, המדע, דת,
תשי״ם. של הצעיר
הרעיון מות

 אנטוניום, של בכשרונותיו נחון אינני
הס על מעטות טילים להוסיף ברצוני אולם

 הזה (העולם ז״ל״ ״רעיון העורר של פדו
 , פוליטית פעילות סכל שרחק כאדם ).1143

 אני גם עקבתי האחרונות, השנים בחמש
 השמית״ ״הפעולה הצעת אחר רב בעניין

דו מצע תחת שהתארגנו החדשות, לקבוצות
 בר־ יחד להתלכד — המשטר שינוי — מה

 נקודות שש על המבוססת משותפת שיטה
ה הפעילות כי שיערתי כי אם מוסכמות.

דר על מאד משפיעה אלה בקבוצות אישית
מוחלט. כה ל״לא״ ציפיתי לא כן,

החבו הנקודות כל על לחזור רוצה איני
 טוב זאת עשה אבנרי אורי ברעיון. יות

 תמיהה רק לי •ש שקו. במאמר־ההספד יותר
 אלה, קבוצות מקוות כיצד משלי: אישית

 שבוחרי• לכנסת, ללכת הן אומרות אמנם אם
 כוונת! אכן כי יסכימו הפוטנציאליים הן

 סרבו עצמן שהן בעוד המשטר, הפלת היא
 היכולות המוקד נקודות שש עם להזדהות

זה? משטר לערער
ירושלים אבניאלי, ר. ד״ר

לה שלא יכולתי לא קומוניסט, כמשורר
 ב״הני־ העורר בדברי פסוקים אותם על גיב

המפל פעולות על המתעכבים האחרון, דון״
 ״םק״י אבנרי: אורי כתב הקומוניסטית. גה

שהיא כשם הערבית הלאומיות אוייבת היא

 כי מוסיף הוא העברית.״ הלאומיות אוייבת
מפ הערבית החזית של הלאומי האגף סרוב
 ו- מפא״י בידי הערביים האזרחים את קיר

 וטק״י מפא״י בין זו דייסה האין מק״י.
המידה? על יתר מוקדחת

דמת־גן יעקב, ש.
(״ה אחד במאמר פעמיים השמצתם מדוע
ליב אליעזר את )1141 הזה העולם נידון״,

 כ- שלנו, הגדולים הדעות מהוגי אחד נה,
״מהפכן־סאלון"?
רסת־חן ואן־דייק, אלכסנדר ישראל

m

 העם את קומם אנטוניום של שהספדו כמו
הס יביא אני, מקווה כר, קיסר, רוצחי על

ה רוצחי של חדשה להערכה העורר של פדו
. רעיון . .

תל־אביב טננבאום, אליהו
בחקירה פסל
 טיפל טרם מדוע עליכם, מתפלא אני

 להקי הפרלמנטרית הוועדה של בדמותה
 וארי־סליב? מאורעות

ב כתבתם לא מדוע
נב היא צורה איזו
 בסים איזה ועל חרה
 הלא הוקמה? היא

 שאנו משטר, אותו
לש כדי בו נלחמים

 חייו רמת את פר
ש הוא המקופח, של

אי זו. וועדה הרכיב
 להתעמק רוצה נני

 הוועדה. חברי בשאר
דמו על כאן אעמוד

 אבו־ הרב של תו
בלבד. חצירה

 אבו־ הרב מיהו
 אדם הוא הצירה?

כ תורה. יודע דתי,
 במקומו. כבודו רב

 מוסרית או חוקית זכוה ש!ם לו אין אבל
 שאינו מכיוון זו, חקירה בוועדת חבר להיות

הוועדה. דנה בהם בעניינים בקי
לב הרב כבוד נשלח לוועדה שצורף לפני

 אחר יומיים היה זה העניינים. מצב מה דוק
אל־קריף. של פציעתו בעקבות שבאה ההפגנה

כן־הרוש

1144 הזה העולם2


