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 של הכנסתו נגד להצביע להם קשה אחד מצד
 יכלו לא שני מצד לכנסת. סף נ! דתי ח״כ

 שותפיהם שהם הליברלים, בגב סכין לתקוע
 היד, אי־אפשר כן על ארבע־המפלגות. בחזית

 יתנו הדתיים־הלאומיים כי לבטוח למפא״י
לקנונייה. יד

ו מוסרי במיבחן שהועמדה חדלת, 9
במעלה. ן ראש ט• פול

 והאגודה מפא״י לטובת חרות תצביע אם
אפש כל סופית תחסל היא הליברלים, נגד

 בממשלה. הרוב את ממפא״י לשלול רות
 לכסא בן־גוריון להחזרת להביא עלולה היא

 לנצח קץ לשים עלולה היא הדיקטט,רה.
 עם הליברלים איחוד של אפשרות לכל

 בקנוג־ חרות בהשתתפות כן, על יתר חרות.
 ריחה את להבאיש עלולה צחנה המעלה יחי,

 בבחירות ביוקר לה לעלות הרבים, בעיני
הבאות.

 השבוע היה לא השינאה. מישקע
 בנושא להקשיב מסוגלת חרות כי ,ןבטח כל
ומוסר. הגיון לנימוקי זה

 בלתי־צודקת להחלטה יד לתת עלי אוסרת
כזאת!״
 מנעו המאזניים, כף את היטו נו או דברי

 זה היה לא זזאנטי־ישראלית. ההחלטה את
 הוכיח המעשה לישראל. פוליטי נצחון רק
 והאהדה הידידות פוטנציאל עדיין רב מה

 אף על הניטראליים, העמים בלב השמור
 בגלוי הצטרפו נו או לצד כי ממשלתה. מעשי

 ג׳והארלאל כגון אחרים, מנהיגים בסתר או
קמבודיה. ממשלת וראש נפאל מלך נהרו,

המסו ממשלה ישראל בראש עמדה אילו
 אסיה מנהיגי יכלו זה, פוטנציאל לנצל גלת

 שלום המביא הגדול למתוזן־ להפוך החדשה
 סכנה קיימת כזאת, ממשלה בהעדר למרחב.

 להדליק תחת זמנית, תהיה זו קרן־אור כי
 ׳ שלום. של מדורה במרחב
צד שני עוד לוועידה היו כפול. לקח

 ישראל: לעתיד החשובים דים,
 ב־ אחר מנהיג שום ולא נו או לא 9

 התובעת החלטה לקבלת התנגד אפרואסיה
 לפי הפליטים בעיית את לפתור מישראל
 חופשית בחירה מתן (היינו: או״ם החלטת

בנושא פיצויים). וקבלת לישראל חזרה בין

1

17ה- הציר על הערעור סביר הרעש שיפוג לאחר מיד 9
ם ה ל  המאפשר — 42ה־ החוק את לשנות המפלגות לנל הליבראלים יציעו ש

המרכזית. הבחירות ועדת החלטת על הכנסת בפני ערעור
 פעולה ~ ישתפו ותנועת־החרות ארכע־המפלגות הזית 9

הצבאי, המימשל ביטול בגון דמוקראטיים, חוקים עשרות כהעברת
ועוד. מערכת־הבטחון, על פיקוח חוקי־יסוד, הממשלה, הרכבת תקופת הגבלת
 לגבי שייקבע או החזית, כל לאורך יהיה שיתוף־הפעולה אם ברור לא עדיין

כאלה: חוקים להעברת אפשרויות שלוש ישנן מיקרה, בכל לגופו. חוק כל
ת רו ש פ ה א שונ א  רקילות והעברתו הצעת־החוק של משותף ניסוח ז ר

 קולות נגד ישראל), אגודת גם (ואולי וחרות המפלגות ארבע של המאוחדים
בלבד. מפא״י

ת רו ש פ ה א י  בעת גס מצביע צד כשכל נפרדות, נוסחות שתי הגשת : שנ
אותן. יאחדו ושם לוועדה, ההצעות שתי תועברנה זה במקרה השני. הצד הצעת

 ע מהצבעה יימנע שלו, הנוסח בעד יצביע צד כל ז שלישית אפשרות
 מק״י) (בעזרת המפלגות ארבע הצעות יעברו זה במיקרה השני, הצד נוסח

מפא״י. קולות עליידי היום מסדר תוסר חרות שהצעת בעוד לוועדה,
 האגודה, לטובת היה הראשונה תגובתה

 צדק של מתחסדים נימוקים השמעת תוך
ה חרות בלב פעמה למעשר, אובייקטיבי.

 דמות את להקטין והשאיפה לנקמה, שאיפה
 של הפרש חרות. דמות לעומת הליברלים

 אפילו גדול, הפרש הוא בכנסת אחד ח״ב
 פחות של מהפרש בסך־הכל נובע הוא אם

קולות. מאלפיים
 מפא״י עם יחד הצבעתם את בהצדיקם

 לא הנידון), (ראה הכנסת ת ועד! הרכב על
 חוסר־ את השבוע חרות מנהיגי הסתירו
 בהחלט. הדדי שהוא יחס לליברלים, אהבתם
ה לשינאה והמדומות האמיתיות הסיבות
הדדית:

 ניהלו הציונים־ד,כלליים מעסקני כמה 9
 מנהיגי עם משא־ומתן בחשאי שעברה בשנה
 להם לגלו., מבלי אפשרי, איחוד על חר,ת

 משא־ומתן אחת ובעונה בעת מנהלים הם כי
 ד,צ״כ התאחדו כאשר הפרוגרסיבים. עם גם
 את חרות מנהיגי הרגישו הפרוגרסיבים, עם

מרומים. עצמם
שלי למען מפא״י עם הצביעה חרות 9

ל ביקשה הליברלים, מן למ״ד האות לת
 מצירופי־ד,אותיות אחד את עליהם כפות

 קטנה. מפלגה בישראל המציינים המשפילים,
הש ר, בציב בחילה שעוררה זו, קנונייה

מרירות. של מישקע הליברלים בלב אירה
 פניית של ביש־המזל ד,אינטרמצו 9
 הבחירות, למחרת להתאחד׳ לליברלים חרות
ש ים בטיח כשר,ליברלים הדדי, זעם עורר
בטו חרות ואילו לתחבולה, התכוונה חרות

בבוז. אליה מתייחסים שהליברלים חה
 נדמה כשהיה הקולות, ספירת בעת 9

 יותר קולות אלפי בכמה שזכו לליברלים
ביהירות. חר!ת אל התייחסו מחרות,

ב ילדותיות, נראות האלה הפרשות כל
 על העומדים הגורליים לעניינים השוואה
 מסוג מישקעים קובעים לעתים אך הפרק.

 כשצצים בייחוד — מכריעים בשלבים זה
אינ וסיסמות פרסטיג׳ה כבוד׳ של עניינים

דומות. פנטיליות

מדיניות
אד אור קרן ר לג ב ב

 קרן־ זרחה תשכ״א של האחרונים בימים
 את לישראל הראתה והיא — באופק אור

יותר. טוב עולם לקראת האמיתית׳ הדרך
 הניטרא־ בוועידת בבלגראד. קרה הדבר
 הצעת־החלטר, הערבי הגוש הגיש ליסטים

 ניטראליסטים כמה חריפה. אנטי-ישראלית
 אף — בעדה להצביע מוכנים היו אחרים
ה הניסוח עם שלם לגמרי היר, לא שלבם
 אחדות על לשמיר נסיון תוך — חמור

 ביניהם מנהיגים, של שלישי סוג הוועידה.
 הודו, ממשלת וראש הידידותית גאנה נשיא

 כי הזכירו פחות, קצת חריף ניסוח הציעו
 מדינות שתי עם פעולה שיתפה ישראל

סואץ. בפרשת אימפריאליסטיות
האלה. ההחלטות לכל התנגד אחד איש

 ראש נו, או פעמיים עלה הנואמים במת על
עק את להקריב סירב הוא בורמה. ממשלת
פורמלית. אחדות של מזבח על רונותיו
 בלהט, נו או קרא הערבים,״ ידיד ״אני

שתי הוכיחה בורמה ישראל. ידיד גם ״אבל
 אסמוך אם הצדדים... שני עם ידידות תכן
ביש יחשבו מה — הצעתכם על ידי את

 אתם? עלי תחשבו ומה ידידותי? על ראל
 ושני — בצביעות אותי יאשימו ואלה אלד,

.יצדקו הצדדים . ואמונתי בודהיסט, אני .

ם א א ה ג י ה ו ז ו ד \2י ז נ ג נ ז ? נ

 בעולם לבדה ישראל נשארה זה מרכזי
 מגנים ביותר האמיצים ידידיה כשאף כולו,

אותה.
 מנהיג רק התנגד הערבי המחנה בכל 9
 ראש קיצונית: אנטי־ישראלית להחלטה אחד

 האלג׳ירית, הרפובליקה של הזמנית הממשלה
 הידיעה לכך שגרמה יתכן בן־חדה. יוסף

החופ אלג׳יריה למען ועד קיים בישראל כי
המת מדעת־הקהל ניכר חלק המייצג שית,

הזמ זאת היתר, כי וייתכן במדינה. קדמת
 לשנות ישראל לממשלת נוספת סמוייה נה
אלג׳יריה. חרות כלפי עמדתה את

 שהנחילה הירושה היו אלד, מחשבות שתי
תשכ״ב. של לישראל תשכ״א

עתונות
הסיאמ״ם התאומים

או מכירים ובתל־אביב בפירנצה בפאריס,
 כאיש וכותב מדבר הפועל, כצמד־חמד, תם

ה עתונים מייצגים שהם למרות וזה אחד,
 טווידל־ כמו ש־נאת־מוות. זה את זה שונאים

 משמש למראה, מבעד בספר וטווידל־די דאם
לרעהו. הד האחד

 היה אחרונות, ידיעות איש גלי, אלקנה
 ברבים ידוע בן־גוריון, דויד של מזכירו פעם

 שגב, שמואל נערי־החצר. של ככלי־שרת
 מנגנון־ שוהת מתוך עלה מעריב, איש

החושך.
 שכיהנו שעה השניים׳ התפרסמו בפאריס

 מעתון הלכו כאשר שם, עתוניהם כסופרי
 גלוייה תעמ!לד, וניהלו למישנהו אחד צרפתי

 נערי־ צור. יעקוב הישראלי השגריר נגד
 במקומו לשים צור, את לסלק אז רצו החצר

פרס. משמעון הוראות שיקבל איש
 שילוח ראובן בידי השניים עזרו בפירנצה
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שתחזיר, ממשלה להקים מפא״י: של נוספת תוכנית 9
 הערביים והלווויזלינגיס מפא״י של קואליציה החשבון, אחד. יום דל, מעמד

פעם זו ממשלה תזנה אם קולות. 60 בדיוק להם שיש ופא״י, המפד״ל שלה,
 מן שייעדר נדי •האתרים הח״נים אחד שיחוד (תוך הננסת באימון אחת

תיפול אם למפא״י איבפת יהיה לא ),59 נגד 60 של רוב שיווצר נך הישיבה,
הגבלח בלי נממשלת־מעבר לנהן תוסיף הממשלה בי היום. למחרת הממשלה

השמאל או הליברלים יתעייפו הזמן במשך ני מקווה מפא״י חשבון:ה זמן.
 את לשננע הצורך התוננית: לביצוע העיקרי המינשול באופוזיציה. מישיבה
זו. בלתי־מנובדת לקנוניה יד ולתת בחזית־היארבע לבגוד המפד״ל

הבחי מאז ״הארץ". ננד מחודשת ציכורית למערכה צפה 9
 מערנת בראש עמד נאשר הפרשח, בימי שמילא לתפקיד היומון חזר רות

 ראשי של הזעם לבון. חסידי נגד נערייהחצר של הפסינולוגית המלחמה
 הראשיים המאמרים נגד מופנה איינו ירושלמיים, אנשי־רוח ברובם החדש, המיבצע

 הארץ של הברור הנסיון נגד אלא אותם, קוראים מעטים שרק הארץ, של
שמועות ידיעות, של יומיוווי פירסום על־ידי ארבע־המפלגות חזית את לשבור

 טישטוש תוך ,אבודה שמערנתם הארבע לראשי להוכיח שמטרתן ולחישות
ההיפך. את המוכיחות הידיעות והצנעת

היציאה. היתרי כיטול להנהגת כקשר קשיים מתעוררים 9
 שלפני תעמולתי כצעד בשעתו נחשב הבא, החודש למחצית שנקבע הביטול,

 הביטול: בהנהגת הכרוכים הקשיים של טיבם מה עדיין ברור לא הבחירות.
ההחלטה. מביצוע להיסוג נסיון או כנים אדמיסטראמיביים קשיים אם

 פתח• הפועל של ההונגרי הכדורגל מאמן מולנאר, איגנץ 9
 לארצות־הכרית פתח־תקווה נכהרת מסע כעת שסרח תקווה,
 שלמרות מולנאר, תל־אכים. מככי כמאמן יתמנה ממשרתו, וסודק
 עם להסכם הגיע תל־אביב, בית״ר את לאמן החל ואף ארצה חזר פיטוריו
שמכבי גם יתכן הבאה. בעונת שלה הכדורגל קבוצת את לאמן מכבי הנהלת

 ברזיל בנבחרת שהופיעו ברזילאים שחקנים שני לשורותיה תצרף תל־אביב
במכביה.

7ו25ג הזה העולם


