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״ארעה״ כא/י
א ל  והיתו-יציאה דרכון ל
ב מאורגנים כקורים בולל

 (יוגוסלביה) (יוס־־דוברובניק רודוס
(סי קטניה - (איטליה) ונציה -

(יון). אתונה - פיראוס - ציליה)

 הנסיעות משרדי בל אל פנה
השייט: מאמני אל או בארץ,

: ב י ב א ־ ל ת כ
- בע״מ נסיעות שרותי גלוב

65748 טלפון 2 הר־סיני רחוב
- בע"מ טורם דפנה

67950 טלפון 15 רוטשילד שדרות
- בע"מ קוסמוטורס

67828 טלפון 109 אלנבי רחוב
הארץ רחבי בנל המארגנים וכמשרדי

נהזבמר
ת דעו

,האדמה״ סול
 הערבים הקרובות בבחירות יעשו מה

 של לקויזלינגים הן המתנגדים הלאומיים,
 חודשיים לפני למק״י? והן הציוניות המפלגות

 להוצאת בקשה זה ציבור דוברי הגישו
 אל־ארד השם את שישא לעתון רשיון

 אפשר זה, עתון הוציאו אילו (״האדמה״).
 הממשלה אולם עמדתם. את בו לקרוא היה

 אל־ארד הרשיון. את מלאשר כד, עד נמנעה
לאור. יצא טרם

 אל־ארד קבוצת כי רק הציבור יודע כך
 החזית של הלאומי כ״אגף גם (הידועה
 תשתתף שלא הודיעה הערבית״) העממית
 עצמאית ברשימה לא — לכנסת בבחירות

קרובים. עבריים גורמים עם בחזית ולא
 הד הבחירות, לגבי עמדתם עי
 השכוע ״אל־ארד" מנהיגי דיעו

 כד לפירסום שמסרו בגלוי־דעת
להלן: והמורא הזה", ״העולם

 אחת- ובמשך נולדה, שישראל לפני עוד
 להנהגת האחראים ניהלו מאז, שנים עשרה

 הרעיון על המבוססת מדיניות העברי העם
 ושהאימפרי־ ,מאירופה חלק היא ישראל כי

 האמיתי השליט לעולם יישאר הזר אליזם
ל וממשיכים האמינו, הם בארצות־ערב.

הערבי. האיחוד יקום לא לעולם כי האמין׳
 המדינה עתיד את קשרו אלה מנהיגים

 הגיעו לשיא במרחב. הזרה ההשפעה בעתיד
 תפקיד את עצמם על לקבל הסכימו כאשר

סיני. במבצע הפתיון
 החדש, הכוח את ראו לא ישראל שליטי

 תנועת־התחיד, כולו: העולם לעיני שנגלה
 הזרד, ההשפעה את המחסלת הגואה, הערבית
 והחברתית. המדינית עצמאותה את והבונה

 זו, תנועה של מאבקה את ראו לא הם
 הערבים חרות למען ולמודת, לחיים מאבק

 לאוקינוס ועד הערבי המפרץ מין ואיחודם,
 אלא זו בתנועה ראו לא מעולם האטלנטי.

 העברי העם עתיד על המאיימת סכנה
במרחב.

דעת לפי הרפתקות. שד שלטון
מנ של זו שלילית גישה אל־ארד, מערכת

 ושאיפתה הערבית ללאומיות ישראל היגי
 עתיד על המאיימת הסכנה היא לאיחוד,
 אנשי את הדוחפת היא כי העברית. האומה

 הם אין הרפתקות. על לסמוך השלטון
 הערבי העולם עתיד כי בעובדה, מתחשבים

 או אחד קרב הערבים יפסידו אם יוכרע, לא
 נכון להיות יכול שההיפך בעוד — שניים
ישראל. מדינת לגבי

 האזרח אל אל־ארד מערכת פונה לכן
 יקבל למען והכיוונים, הזרמים מכל העברי

 סופית ויפנה הערבית התחיה רעיון את
 המדינה. צמרת של הנוכחית למדיניות עורף
 הערבי האזרח יגש אחדים חודשים בעוד

 את שתקבע דעתו, את ויביע הקלפי אל
 בגלל הקרובות. השנים בארבע צורת־השלטון

 פינות בכל לשלום להביא העזה שאיפתנו
 ממנו ומבקשים אליו פונים אנו המרחב,

 על מבוססת שתהיה מדיניות למען לפעול
הבאים: העקרונות חמשת

ל לחזור הערבים הפליטים זכות •
מולדתם;

 כל ביטול הערבי, לאזרח מלא שויון •
הגזעית; ההפליה חוקי
 העצמאי ככוח הערבי באיחוד הכרה •

הערבי; בעולם והמכריע היחידי
 הגושים שני בין חיובית ניטראליות •

העולמיים;
 מדינת של והתקדמותה עתידה קשירת •

המרחב של ובהתקדמותו בעתידו ישראל

 יכו־ ״זו" פניתנו השוט. כעד הצבעהכו
שמו לכנסת. להגיע כשאיפה להתפרש לה

 ואכן, בעתונות. התפרסמו כך על עות
ל בהצעה עמנו התקשר אחד גוף לפחות
 גוף בבחירות. משותפת בחזית עמו הופיע

העקרו את כתוכנית־מינימום לנו הציע זה
אל־ארד. השקפות עם המזדהים נות

למה? זו. להצעה נענינו לא
 הרושם את לקבל יכול העברי הציבור

 הרעיון, רוח את נוגדת זו החלטתנו כי
 אחדים להיאבק. נשבענו השגתו למען אשר

 אותם רק האחריות. מן כנסיגה יחשבוד,
 הערבי בישוב המצב את נכון אל היודעים

 פרי היתה זו החלטתנו כי יבינו בארץ
 סבלנות על המבוססת מדוייקת, מחשבה
רחוקה. וראייה

 ובפרט בארץ, ערבים של הצבעתם כי
 מהתלה היא לכנסת, בבחירות הצבעתם
 חסר עמנו בני של המכריע לרוב ואיוולת.

הביטוי. חופש
ש־ מעידות הקודמות הבחירות תוצאות

)8 בעמוד (המשך

הוכבת
t h ה־ הקלפי ליד העובר הבוחרים יבור 
 מסויימת, בשעה מסויים, במקום נסיונית &
 שאלה תמיד מתעוררת לכן מקרי. הוא

 הנס־ בקלפי ההצבעה היתד, אילו חשובה:
 האם אחר, ביום מקום באותו נערכת יונית

משתנות? התוצאות היו
 של מיוחדת פעולה החוליה ערכה השבוע

 שינוי יתכן לא כי הוכיחה הנסיונית, הקלפי
 מקום. באותו הצבעות שתי בין קיצוני
 רשימה שכל באחוזים קלות תנודות יתכנו
 אולם שונות, בפעמים מקום באותו תקבל

 הקולות בין היחס יהיה דבר של בסיכומו
 הנפרדות ההצבעות בשתי המפלגות שקיבלו

יחס. אותו כמעט
★ ★ ★

שווה תוצאה :פעמיים
Mk הש־ שנערכו ,8ו־ 7 הקלפיות, תי ■ 
hr( זו. מסקנה לידי הביאו בירושלים, בוע 

 ביום בירושלים הוצבה הראשונה הקלפי
 בבוקר, 11־10 השעות בין האחרון, החמישי

 ג׳ורג׳ המלך הרחובות להצטלבות סמוך
הכנסת. מבנין רחוק לא ובן־יהודה,

 מקום באותו כמעט הוקמה השניה הקלפי
 ראשון ביום ימים, שלושה כעבור עצמו

 הזהות בבוקר. 10ו־ 9 השעות בין השבוע,
הת הקלפיות שתי תוצאות בין הראשונה

 המצביעים אחוז ספירת בעת כבר גלתה
 וגם חמישי ביום גם הפתקים. מקבלי מבין
 לעוברים פתקים 400 חולקו ראשון ביום

להש והתבקשו הקלפי ליד שעברו ושבים
 מספר (קלפי החמישי ביום בהצבעה. תתף

 53.6 שהם ,400 מתוך איש 215 הצביעו )7
 הצביעו )8 מספר (קלפי הראשון ביום אחוז.

אחוז. 55.5 שהם ,400 מתוך איש 222
שנער ,7 מספר קלפי תוצאות היו ואלה

החולף: החמישי ביום בירושלים כה
 קולות 70 - החרות תנועת - ח

אחוזים); 33(
 26.9( קולות 57 - מפא״י - א

אחוזים);
 קולות 15אחדות־העבודה- - ת

אחוזים); 7(
 - הפרוגרסיכית המפלגה - פ
אחוזים); 7( קולות 15

 הלאומית- הדתית ב-המפלגה
אחוזים); 7( קולות 15

 6.5( קולות 14 - מפ״ם - מ
אחוזים);
אחו 5.6( 12 - לבנים פתקים

זים);
 קולות 7הכלליים- צ-הציונים

אחוזים); 3.3(
 6 - ופא״י ישראל אגודת - ד

אחוזים). 2.8( קולות
 היו כי בוחרים 3 סימנו כך על נוסף

אף השמית, הפעולה רשימת בעד מצביעים

►

 משלשל דתי בוחרבירושלים
ה פתק את בשלווה

קולנועית. פרסומת של רקע על שלו הצבעה
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