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לקוחותיו לכל מאחל החדשה לשנה האיחולים מיטב

1אושינסקי
 86797 טל. ,56 הרצל רחוב תל־אביב,

 החדשה השנה לקראת ביתך את לרהט המזמינך
 ביותר. וחדיש אקסקלוסיבי סאלוני ריהוט במערכת

מעולה. ביצוע — מודרניים קווים ____

המשותפת* ההצבעה אחרי הכנסת, במזנון מפא״י־חרות התיידדות
נועדו? אם בלתי יחדיו, שניים הילכו

במדינה
העם

האחרונה הסחיטה
 ל־ בן־גוריון דויד נחשב שלם דור במשך
 מפני רק הצליח למעשר, אך גאוני. טכסיסן

 אמיתית. חזית נגדו עמדה לא שמעולם
 ב־ לקנותם. היה וקל מפולגים, היו יריביו
 בטכסים בן־גוריון נקט ביותר הגרוע מיקרה
 זה צעדו בהתפטרות. איים הוא פשוט:

 ירוצו שיריביו לכך גרם הארץ, את זיזע
ארבע. על אליו

 זה גאוני טכסים כי הוכח לבון בפרשת
 נוהגים שיריביו ברגע — לבעליו מסוכן

 היה יכול לא אך התפטר, בן־גוריון כגברים.
 ש־ ,לבחירות ללכת נאלץ הוא בו. לחזור

ה הסחיטה יותר. עוד מעמדו את עירערו
 לבון גירוש את לו קנתה אמנם גדולה
 לו עלתה היא אך — הוועד־הפועל מבניין

ראש־הממשלה. ממשרד בגירושו
 טכסים. אותו על בן־גוריון חזר השבוע

 שגם יאוש, של מעשה זה היה שהפעם אלא
 לראות היה יכול לא ביותר השוטה החסיד

ל מסוגל היה לא בן־גוריון גאוניות. בו
 השולחן על זרק בייאושו, ממשלה. הקים

 הוא התפטרותו. את האחרון: הקלף את
 עצמו על לקבל מוכן אינו כי לנשיא הודיע

ממשלה. להרכיב התפקיד את
 כי ברבים הוכיחה זאת עשה בה הצורה

הו ליום בהתקרבו בן־גוריון, זקוק אמנם
 הישיש המנהיג פרישה. למנוחת ,75ה־ לדתו
 ומבולבלים, ארוכים מיסמכים שני חיבר
 היו שניהם למפלגתו. והשני לנשיא האחד

כ נראות שהיו עצמיות תשבחות גדושים
 את זולתו. מפי באו אילו — גסה חנופה
 שאמנם כפושעים, בן־גוריון כינה יריביו

 אך פשעיהם״, על ״להענישם צורך אין
 על יחזרו ״שלא ערובות מהם לקבל שיש

 בראשית הדבר קרה אילו בהלה. ללאחטאיהם״.
 בראשית הארץ. את מבהיל היה תשכ״א,
 עצמם את שאלו הכל איש. נבהל לא תשכ״ב
הבא? הצעד יהיה מה בשקט:

 מסע־ יהיה הראשון השלב כי ברור היה י
 המפלגה של בעפר והתפלשות התעוררות

 יוכל לא בן־גוריון אך הכועס. המנהיג בפני
 צלחת על לו תוגש כן אם אלא בו, לחזיר

 אלא קלושים, לכך הסיכויים יעילה. קואליציה
 ישראל אגודת את מפא״י תקנה כן אם

 הנידון), (ראה חרות את או להלן), (ראה
חזית־הארבע. להתמוטטות תביא או

האפש קיימות בן־גוריון, יחזור לא אם
הבאות: רויות
 החנופה מסע אחרי תטיל, שמפא״י •

 אשכול, לוי על התפקיד את וההתפלשות,
 יהיה לא זה במיקרה שרת. משה על או
 אשכול אך חדשה. ממשלה להקים קושי כל

 בן־ בראשות ממשלה להרכיב לנסות יכול
בספק. מוטלת שהצלחתו דבר — גוריון

 תייעץ התפקיד, על תוותר שמפא״י •
 תקווה מתוך חרות, מנהיג על להטילו לנשיא

 המפלגות בין להתרוצצות יביא הדבר כי
ולשבי ויוקרה, כבוד על לעמידה האחרות,

מ קואליציית־ניר הקמת של האפשרות רת
 אח־ יגלו האחרות המפלגות שמנהיגי י•

קיר־אל־קיר.
 קוא־ ויקימו יתאחדו האומה, לגורל ריות

לאומית. אחדות של ליצייה

 אשר חדשות, בבחירות צורך שיהיה •
 לאנדרלמוסיה!״, ״הקץ בסיסמה תנהלן מפא״י
 ולהנהיג 517־ של רוב לקבל תקווה מתוך

נצחי. רוב לה שתנחיל שיטת־בחירות

הכנסת
הדעת! בהיסח

ש בכך להענישו יש ריבה, הגונב ילד
 התיאוריה זוהי הריבה. את ממנו שוללים

 מסויימים שמחנכים הטבעי״, ״העונש של
 ברור קשר להיות חייב לדעתם, בה. דוגלים

והעונש. החטא בין
 הכנסת. לחברי השבוע קרה דבר אותו
בשע העבירו כי לדעת נוכחו בהיר בבוקר

 את לסלק המאפשר חוק הדעת, בהיסח תו,
 לא החוק, נתקבל כאשר הכנסת. מן כולם

 העניין הובא לא ומעולם לכך, לב איש שם
 זו רשלנות תוצאות רציני. ציבורי לדיון
השבוע. נבטו

 בפני לערער יכול אזרח כל ק: הח! עיקר
 מסו־ בקלפי הבחירות תוצאות על הכנסת
 על־ נידון העירעור אין זה, במיקרה יימת.

ה על־ידי אלא הניטראלי, בית־המשפט ידי
חברי 61 אחרות: במילים עצמה. כנסת
מה־בכך של בתרוץ לשלול, יכולים כנסת

 חברותם את — תירוץ כל בלל ואף —
 החלטה על האחרים. הח״כים 59 של בכנסת

עירעור. כל אין זו
 יכלה בכנסת׳ יציב רוב למפא״י היה אילו
ה שאר כל נציגי את לבדה, ממנה, לגרש

 זד, לצורך דרושה זה, רוב בהעדר מפלגות.
 מפא״י למשל: מפלגות. שתי של קנונייה

 הקוויזלינגים עם (יחד להן שיש ת, וחד,
קולות. 63 הצבאי) המימשל של הערביים

ף ת ה. שו י י נ ו קנ  כאשר נתגלה הדבר ל
 על עירעור להגיש ישראל אגידת נזכרה

שהכש תקווה מתוך קלפיות, שתי תוצאות
 ליברליים קולות ושלילת דתיים קולות רת

 זה כי קולות. 93 לפחות של לתזוזה תביא
 על הליברלי העודף עלה שבו המספר היה

 ח״כ לליברלים ושהנחיל האגודאי. העודף
 משפט ועד גרמניה יהודי (עסקן 17 מם׳

 ח״כ לאגודה להנחיל תחת כהן) בנו אייכמן,
מרחובות).** תימני (עסקן חמישי

במיב־ מפלגות שלוש העמידה זו תביעה
והן: חן,

ב עוגן־הצלה בכך שראתה מפא״־, •
 ליברלי ח״כ חיסול כי הקואליציוני. משבר

 רוב וערבייה מפא״י קולות 46ל־ יתן אחד
 45 לעומת הקיימת, במתכונת בקואליציה

 ואחדות־ מפ״ם המפד״ל, הליברלים, קולות
ניט הם פא״י קולות ששני (מאחר העבידה

ראליים).
 אפשרות למפא״י נתן המצב כן, על יתר
 בקול ולקנות הליברלים את לשבור לנסות

מפא״יי רוב עם לממשלה הצטרפותם את זה
 ישראל אגודת את קול באותו לקנות או —

הדתיים. וכל מפא״י של לקואליציה
 יותר עדין היה שמצבם הנזפד״ל, ס

>7 בענזוד (החשך

 אריה ד״ר יושבים בגין, מנחם מימין •
 אלמוגי, ויוסף בן־אליעזר אריה אלטמן,
הכהן. ודויד שרת משה עומדים

 הגשת על־ידי הגיבו הליברלים גס **
ם עירעורים פי קי . מ ם ה ל ש ה מ ש ע מ שר ל פ  א

 קלפי כל כמעט של סיכומיה על לערער
 מנוהלת רחוקות לעתים שרק מאחר בארץ,

 הקולות ומניין ההצבעה של הפרוצדורה כל
ה1 הבחירות וועדת תקנון דיקדוקי לפי

מרכזית.
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