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ם 9.11 ד׳ יו
 ת״א עירית עובדי מטעם הצגה

הרחב. לקהל בערב 8.30 וב

8.30ב־ 10.11 ה׳• יום

ש צ״  9.15וב־ 6.15ב־ 12.11 מו
ם ' 8.30ב־ 13.11 א׳ יו

ם ם 14.11 ב׳ יו  15.11 ,ג יו
ם 8.30וב־ 4.30ב־ 16.11 ר׳ יו

,22,19,12 ,דן״ אוטובוסים:
־4 ההצגה אחרי :62 ,61 ,25 .5ו

 המכירה קופות בכל : כרטיסים
במקום. ובקופות

במדינה
העם

ם מסוכן תקדי
ביש השבוע נוצר מאוד מסוכן תקדים

 נגד בעבירה נאשם ישראלי עתונאי ראל:
פעולתו. עם בקשר ,בטחון־ד,מדינה

 את הרגישו זו, פעולה על שהחליטו האנשים
 עורך סלע, אורי הנאשם, כי בטוחים. עצמם

 ליבנה־תמיר, לקבוצת השייך יעד, השבועון
 עילה בלתי־רגילה בקלות־דעת להם סיפק
 היה יכול לא הדבר אולם מושלמת. כמעט

 התקדים: של רירה־הסכנות האופי את לשנות
 מחר יכול קטן, לשבועון היום שנעשה מד,

במדינה. אחר עתון לכל להיעשות
המאג־ מרוח היונקים סעיפי־חוק, הפעלת

 שאינה לשעת־חירום והמכוונים הבריטי וט
 עתונאים של ראשיהם את להוריד כדי קיימת,

 אזרחי את להזעיק חייבת אופוזיציוניים,
המדינה.

מדיניות
ה עוד :אי־הכנ

 שתי בלטו ציטאטות, גדוש שהיה בשבוע
 אחת קומית, אחת — גלים שחיכו מובאות

טראגית. כמעט
 טענה מאיר. גולדה מפי יצאה הקומית

 גושים: לארבעה עתה מחולק העולם היא:
ה והגוש הנייטראלי, הסובייטי, האמריקאי,

 להשתייך רוצות שאינן המדינות של רביעי,
הראשונים. השלושה מן אחד לאף

 לאיש, כפופות שאינן המדינות הן מי
 להיות רוצות אינן כי עד עצמאיות כה שהן

 ענתה הנייטראליסטי? בגוש חברות אפילו
 ישראל לחייך: ובלי היסוס, ללא גולדה,
והודו.

א י ״ל ת ע מ ף ש ״ א . . . ם ע  פחות פ
 דויד מפי שיצאה ציטאטה היתד, מצחיקה

 הדפי בחוגי תדהמה ושעוררה בן־גוריון,
הנוש באחד נגעה היא בישראל. לומאטים

 בין הגבול בעולם: ביותר הכאובים אים
ל עתה העובר המזרחית, וגרמניה פולין
וגייסה. אורד הנהרות שני אורך

 על למתווכחים בכנסת, הארוכה בתשובתו
 הבא מכל נושאים בן־גוריון אסף סקירתו,

 פרשת־לבון. על לדבר יצטרך שלא כדי ליד,
 בגין, מנחם של בדבריו נאחז השאר בין

האחרו בדורות פולין שאיפת את שהשווה
היהי לשאיפת אודר־נייסד, לגבול לחזור נים
ציון. לשיבת רים

 כי דעה כאן ״נשמעה ביג׳י: תשובת
מעצ ארבע ידי על הוגדר אודר־נייסה גבול
בריט ברית־המועצות, (ארצות־הברית, מות
 של תוצאה שהוא כגבול לא צרפת) ניה,

ההיסטורית. האמת של אלא מלחמה,
 לאמת מתאימה זו אמירה אם מסופק ,אני

מל לפני פעם אף שמעתי לא ההיסטורית.
 בין הגבול זהו כי השניה, העולם חמת

שמע שלא העובדה אבל גרמניה, ובין פולין
ש בהחלט יודע אני אולם ראייה. אינה תי

ותבו היטלר, של ופשעיו שגעונו אילמלא
 הגבולות היו לא במלחמה, הגמורה סתו

זו. בצורה משתנים
 כרתו וסטאלין כשהילטר אופן, ״בכל

גבו שינוי על דובר לא ,1939 בשנת ברית
ב להתערב חייב אני אין אבל אלה• לות

 של בזכירה צרה עיני ואין זו, שאלה
 ל־ זה מיקרה השוואת אולם הפולני. העם

וסי הקודש חילול בה רואה אני שיבת־ציון,
 של וההיסטורי המוסרי תוכנה כל לוף

 בארצו.״ ישראל תקומת
ה ר ר. עז א דנו א הדיפלומא־ כשקראו ל

 הוכו אלה, מילים בארץ הפולניים* טים
 די בן־גוריון את מכירים הם אין בתדהמה.

 מפיו יצאו המלים כי לדעת כדי הצורך
הסימ בנוסח רצינית, מחשבה ללא סתם,

ראש־הממשלה. של המפורסמים פוזיונים
 השוקלים לראשי־ממשלות רגילים בהיותם

ל הדיפלומאטים יכלו מדבריהם, מלה כל
שמדי הדברים: מן אחת מסקנה רק הסיק

 אודר־נייסה בגבול מכירה אינה ישראל נת
קבוע. כגבול

הג לאור כפול תוקף קיבלה זו סברה
 נגד המערבית גרמניה של המאבק ברת
 כי המסקנה את להסיק היה קל זה. גבול
 ל־ כעזרה מראש, תוכננו בן־גוריון דברו

הגר ההלוזאה תמורת אדנואר, קורנארד
 שבן־גוריון דולאר, מיליון 500 בסך מנית

 לשם להשיגה שואפים שלו ונערי־הזוהר
שלהם. מסויימת תוכנית הגשמת
 בן־גוריון נאלץ החריפות התגובות נוכח
 שלא הודיע הוא השיגרתי: בטכסיסו לאחוז
על לדבר כלל התכוון לא הוא כראוי. הובן

 ע? ישראל לממשלת השבוע שהודיעו •
 הסיסמכים את .לישראל למסור הסכמתם
"אייכמן. פשעי על הפולניים

 השוואת על רק אלא אודר־נייסה, גבול
 ו־ הקדושה לשאיפה הפולניות השאיפות

שיבת־ציץ. של החד־פעמית

מפלגות
ת ר ע ס היצרים ב

 יותר רב אי־רצון עוררה לא מפלגה שום
 הפרוגרסיבית, המפלגה מאשר בפרשת־לבון

 הפלג של עיקבית כמשרתת בה שנתגלתה
 לה ניתנה השבוע במפא״י. הבן־גוריוני

להצטדק• ההזדמנות
 (״צ׳אר־ אמנון של חריף מאמר לבך גרם

 למרחב. של המדיני הכתב דרור, לי״)
 כי ציפו תמימים ״אזרחים דרור: טען

הפרוגר המפלגה את תקפיץ לבון פרשת
 הפרשה כי האחרים. מן יותר גבוה סיבית
 כשורה אינו שמשהו הדעות, לכל. גילתה,

 הרשויות שלוש של המקודשת בחלוקה
מתפ אשר אנשים, כי גילתה היא במדינה.

 לאמת פשעו המדינה, את לשרת קידם
 אזרח כי נתברר בכך, די לא ואם ולצדק.

 הנעלות המשרות אחת את שנשא בישראל,
לעלילת־שוזא. קורבן רב זמן היה במדינה,
 שפרשת־ ״לאחר בצער, דרור קבע אולם,

 ואיש־ציבור מפלגה וכל התפוצצה, לבון
ביק הפרשה, על דעתם והביעו עמדה קבעו

 מוסדות לחשוב׳. ,שהות הפרוגרסיבים שו
 בפרשה דיון כל ,להסיר החליטו הממשלה

 מוסמך׳. ממקור אינפורמציה יקבלו אשר עד
 ,אחראים׳ מאוד, כ,שקולים נתגלו הם שוב

 מה נתגלה כאשר יותר, ומאוחר הזהירים׳,
ב תצפית, בעמדת לעמוד המשיכו שנתגלה,

 שופט.״ של תפקיד מעין
 לגבי ביותר ״החשוב דרור: הסיק מדוע?

 שיש קואליציוני, זעזוע למנוע הוא דידה
 זה, היה מהממשלה.״ להרחיקה כדי בו

ה מפלגה לגבי אומלל שיקול דרור, לדעת
לעמ בהשוואה ליבראלית, להיות מתיימרת

 הליבראליים אנשי־הרוה של האמיצה דתם
למשל. בצרפת,
ם ת. צל ו נ צי ר ה המפלגה תשובת ה

 למרחב, למערכת במכתב באה פרוגרסיבית
 ארצי: טען ארצי. יצחק מזכירה, בחתימת

 מיד קפצו לא שהפרוגרסיבים הכותב ״צודק
. שלל מוצא כעל הפרשה על . ב.  היי הם ר

 על להקפיד המבקשת מפלגה, כי סבורים
ו פוליטית, בפעולה אפילו הרצינות, צלם
 אפילו הראש את לאבד רוצה איננה אשר

 לנקוט יכולה אינה הסערה, של בעיצומה
 ידיעות סמך על ופומבית פסקנית עמדה

 ומצונזרות.״ מוסמכות בלתי עתונאיות
 קובע הפרוגרסיבים? עשו כן, אם מה,
 להמשיך שדרשו הראשונים היו הם ארצי:
והבטחון. החוץ בוועדת בדיון

ה גם היו שהם להוסיף היה יכול הוא
מ הדיון את להוציא שדרשו ראשונים

 שמתפאר כפי כי, והבטחון. החוץ וועדת
שהצי הפרוגרסיבים אלה היו בצדק, ארצי

הפר לחקירת השרים ועדת הקמת את עו
 בוועדת־ הדיון לצימצים שגרם דבר שה,

חםרי־ערך. לאפיקים החוץ־והבטחון
 את מפלגה הוכיחה ארצי, טוען בכך,

 שהיתה יצרים, סערת ״מול גישתה חשיבות
הכל.״ את לשטוף עשוייה

שת לבון פר
ת ב ערו ה קטנה ת ב סי מ ו

 פרשת־לבון של הזמנית הרגעתה אחרי
 דבר כי לחשוב היה אפשר הנידו!) (ראה
 עם לעצמו שנטל התפקיד את מידו יניח

האופוזיציו היומון לשמש הפרשה: ראשית
במדינה. העיקרי ני

 לעשות חושב שאינו דבר הוכיח השבוע
 של הראשון הגיליון הופעת העילה: כן.

 של חדש כלי־תעמולה — 1רדי השבועון
ב למשלם־המסים לעלות העתיד השלטון,

ב נמכר שהוא מאחר לירות, אלפי מאות
ייצורו. מהוצאת בהרבה הנופל מחיר
 עברו הרשמית האופוזיציה עתוני כל

 עוררה אשר התוכנית, הגשמת על בשתיקה
 אז הביאה וכמעט סערת־רוחות, שנה לפני

 כתב דבר. כן לא הקואליציה. לפירוק
 ומב־ קטנה ״תערובת ההסתדרותי: היומון
.. ובחלקו דל, תוכן זיבה.. ל. פ  שיקולי ת
 חסרות קאריקטורות מפוקפקים... עריכה

.השראה . ״. מבולבל קו . . . 
 בין התחרות את לשקף יכלה זו התקפה

 החדש. השבועון לבין הבושל, השבוס דבר
ופני חיצונית מבחינה להפליא לו הדומה

מית.
יותר. עמוקה סיבה להתקפה היתד. אך
 כפוף ההסתדרות, לצמרת שייך השבוע דבר

 מלחמת- בשעת לבון. פנחס של לשליטתו
הרצויים •לאישים שעריו את החדיש הפרשה

)6 בעמוד (המשך
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