
מ שלמה שנה למחוק החלטתם ככן, ף
 לא כאילו פנים להעמיד האומה, זכרון !

נבראה. ולא היתר.
 את פרשת־לבון, את למחוק החלטתם

ה את בעקבותיה, שבא הציבורי הזעזוע
ה לפירוק שהביאה הלאומית התעוררות

והכנסת. ממשלה
שנכ המאמרים כל את למחוק החלטתם

 על — שננאמו הנאומים כל את תבו׳
 ה־ שלטון על במדינה, שקמה הדיקטטורה

 עסקי- על הביצועיסטית, הכת של קנוניות
הבטחוניים. הבוסים של הביש

 את כל, קודם למחוק, החלטתם
, המאמרים כם  הנאומים את של

ם ת א נאמתם. ש
 לא זוכר. הציבור בכך. תצליחו לא אולם

 גועל־נפש. בו לעורר אלא הצלחתם
★ ★ ★  יוד שהנכם זאת היא ממשלה מין יזו

ב כגנבים נועדתם הקמתה? את מים
 כדרך סודיים הסכמים ביניכם וכרתם לילה,

 הבטחותיכם, הפרת תוך התחתון. העולם
 ועשיתם הלכתם לעצמכם, התכחשות תוך
 שנה במשך הטסתם נגדו אשר הדבר את

תמימה.
ה ממשלת היא - זו ממשלה

אחד. איש של דיקטטורה
 בדורו אחד בה, ימלוך בן־גוריון דוד
בממשלתו. ואחד

 יהיה לא אופוזיציוכי קול שום
אופוזיציוני. ציוץ שום בה.

 מה חשוב, ענין בכל יחליט, בן־גוריון
מפא״י. סיעת עמדת תהיה

הממשלה. עמדת תהיה מה תחליט מפא״י
 את הגדורים ירימו לכנסת, הענין ובבוא

המוצ דעותיהם נגד עצמם, נגד — ידיהם
 באוזני החגיגיות הבטחותיהם נגד הרות,

הבוחרים.
 ארבעה עם אחד בלב - אבן

ה בזנבות. יכשכש הכלב זנבות.
 ככלב. יבשבשו לא זנבות

★ ★ ★  על אשר זו, ממשלה מאחורי עומד ץ^י
ה נונ כי  אילו השבוע? העסקנים שוקדים ^/

 אמון, של משאבים אילו ? ציבוריים כוחות
ומוראל? רוח של רצון־טוב, של

 68 ככנסת. קולות 68 לה יהיו
 האמנם אף מוחלט. רוב .120 מכין

כ בציבור, מוחלט רוב לה יש
? מדינה

 כזאת, בממשלה היחידה השליטה מפא״י,
 לשליש בקושי האחרונות בבחירות זכתה

 מבין קולות 349,330 הכשרים: הקולות מן
 במשרות עתה מחזיק זה שליש .1,006,964

 ראש־ ,הכנסת יושב־ראש המדינה, נשיא
 והאוצר, החוץ הבטחון, שרי הממשלה,
 המשטרה, של הכללי המפקח הרמטכ״ל,

 שרות ומפקח הבטחון שרותי על הממונה
 הרשמית, וההסברה הרדיו ראשי הבטחון,
 השגרירים ההסתדרות, של הכללי המזכיר
החשובות. הבירות ובכל באו״ם

 שליש האמנם אך — הקולות מן שליש
 מפא״י מבוחרי ניכר חלק הציבור? של

 אך בה. ומאמין במפלגה ספק בלי תומך
 הצביעו ועבריים, ערבים הבוחרים, מן כמה

 מתוך פחד? מתוך כורח? מתוך למענה
וקיומם? פרנסתם לעצם חשש

 בחשבון, אלה כל את נקה אם
 הבוחרים מספד בי ספק אין הרי

 מגיע אינו מפא״י של האמיתיים
 עתה שולט זה רבע לרבע. אף

ומוחלט. בלעדי שלטון כמדינה,
 הם הציבור של שלושה־רבעים ואילו
 זכות משוללים הם השפעה, כל נטולים

 בבעל אף בוחרים אינם וקולותיהם הכרעה,
 כולה. במדינה אחת חשובה מישרה

★ ★ ★
י זה? לרבע הצטרף ^

של הערביים הקוויזלינגים ארבעה 1*1

ה נבחרי הצבאי, המימשל נבחרי מפא״י,
 ארבעה חסר־הרחמים. הברוטאלי, הגס, טרור

 להרים אף העזו שלא אומללים, שברי־כלי
 נסיבות חקירת דרישת לשם קולם את

 שהיו ארבעה עמם. בני חמשת של מותם
 החרות היתד. אילו רוק, של בים טובעים
אחד. ליום אף ישראל לערביי מוענקת

 זנב - כיותר האומלל הזנב זה
לכשכש. אף מעז שאינו

 כיפות את החובשים הקודיזלינגים שני
 האם להם? לבוז האם ישראל. אגודת פועלי
 מכרו בשוק, זקנה זונה כמו עליהם? לרחם

 אף עמדו לא הם זול. במחיר עצמם את
תודה. ואמרו השלמונים את לקחו המקח, על

 הם המפד״ל. של הקוזיזלינגים שנים־עשר
 גם אלא היצאנית, תפקיד את רק מילאו לא
 פני העמידו הם הפרובוקטור. תפקיד את

ב זמרי. מעשה את מכינים בעודם פנחס,
 ומדברים הארבע במועדון יושבים עודם

 כבר הדמוקרטיה, הצלת על גבוהה־גבוהד,
 את מכרו בו הסודי, ההסכם בכיסם היה

 פוצצו מפא״י, פקודת לפי למפא״י. עצמם
פקו לפי שוב ולמחרת הארבע. מועדון את
השש. מועדון את פוצצו מפא״י, דת

מבחי עצמם? את מכרו הם מה תמורת
מספי הם דלים. ה,,הישגים״ היו דתית, נה

 עוד על הדת את להשניא כדי בקושי קים
אזרחים. רבבות כמה

 של הבינלאומי לנוהג בניגוד מזה: גרוע
 לפני השרות את נתנו היצאניות, מקצוע
 את שנתנו אחרי עתה, המחיר. את שגבו

 זו עובדה בגבייה. מתקשים הם השרות,
ה הממשלה הקמת לעיכוב גרמה לבדה

חדשה.
 להשבית דואגים הדתיים בעוד אך
 את הפרו כשבת, מוניות כמה

 דת של העיקריות המצוות אחת
ו זונח אתנן תביא ״לא משה:
 לכל אלוהיך אדוני בית בלב מחיר
 גם אלוהיך אדוני תועבת כי נדר,

שניהם."
 הבוחרים, 98,786 את בכך נאשים אל

 אמונה מתוך זו, לרשימה קולם את שנתנו
 המוסר, שלטון בעד מצביעים שהם תמימה

ל להתנגד המפד״ל בהבטחות אמון ותוך
עוסקי־הביש. של דיקטטורה

 אחדות־ בוחרי 66,170 לגבי הדין הוא
הדיק נגד הצביע מהם אחד כל העבודה.
 רוב נגד הביצועיסטים, כת נגד טטורה,
 נגד לבון, מחסלי נגד בממשלה, מפא״יי

ומחר. אתמול של עסקי־הביש
ומצביעים חוזרים היו מהם כמה

 אחרי כיום, אהדות-העכודה כעד
 נכונותה את הביעה שהמפלגה

 מטעם מפא״י, של ממשלה להקים
מפא״י? ולמען מפא״י

ףל ףל פיק הוא זד. ״רוב״ — כן כי נה >8־7
 על וכחש, מירמה על בנוי הוא טיבי. | !

 בטענות- קולות הוצאת על הבוחר, הונאת
 אותן את זה רוב בעלי הפעילו אילו שוא.

 על עוברים היו המסחרי, בשוק השיטות
למאסר. וצפויים הפלילי החוק

 מיעוט הוא - ככנסת זה רוב
 מאחוריו, עומד אינו מאומה כעם.
 מזוייפים. שטרות של ערימה זולת
 האם יעילה, ממשלה תיתכן האם

 בסים על לאומית הנהגה תיתכן
? ה  ★ ★ ★ ז
 על רבות מילים להשחית טעם ין ^
(  הקוזיזליג־ ועל הערביים הקודיזלינגים ץ
 לבדוק צורך ויש טעם יש אך הדתיים. גים
 השמאליים הקוויזלינגים של הופעתם את

החדשים.
בגי־ בגידות, של זו יציה בגועל

נג ב ג ר נז ה
ה היא אחדות-העכודה של דתה

ביותר. מחפירה
 בפיה נשאה לא במדינה מפלגה שום כי

הדמוק סיסמות את יותר רבה בהתלהבות
 הדחת הבטחון, מערכת על הפיקוח רטיה,

 היא והנה בדיקטטורה. המאבק המדיחים,
 שולם בה ממשלה ידיה במו ומקימה קמה

 השפעה מוענקת בה ללא־מצרים, בן־גוריון
 בה פרס־דיין, לחבורת יותר עוד גדולה

 ה־ ו״סדרי אזרחי״ ״פיקוח על הפיטפוסים
צינית. בדיחה אלא אינם דמוקראטיה״

 של בגבם רק לא סכין נעיצת זו הרי
 בגב גם אלא לציבור, הקדושים העקרונות

 בגבה ובעיקר מאבק, לאותו שנרתם מי כל
מס״ם. של

 הם טפשים. אינם אחדות־העבודה מנהיגי
 בה אין עליה, שעלו זו דרך כי יודעים
 לא האחרון, ברגע נרתעו אילו גם שיבה.

ה הגיון מאומה. עוד משנה הדבר היה
זו, בדרך להמשיך אותם יכריח דברים

 יצטרכו בו ליום עד צעד, אחרי צעד
 יהיה שלא איחוד — מפא״י עם ״להתאחד״

וצי אישית ירידה התאבדות, כניעה, אלא
הבמה. מן בורית

זאת? עושים הם מדוע
★ ★ ★

נוראה, בעובדה נעוצה אחת יכה ף*
ב קשורה היא למעטים. רק הידועה ^

כי במדינה: ביותר הכמוסים הסודות אחד
 מערכת־הבחירות את המפלגות מימנו צד

 היתד. זו, מערכה בפרוס שלהן. האחרונה
ה לחלוטין. ריקה אחדות־העבודה קופת

 לעזור. יכלו ולא בחובות, שוקעים קיבוצים
שם: לו למצוא שקשה מעשה נעשה ואז

 סודית קרן קיימת כהסתדרות
כפופה, זו קרן בהירות. למימון
כהסתדרות הרוב לשלטון כמוכן,

 זו קרן מפא״י. לשלטון היינו, -
 של מערבת־הבחירות את מימנה

אחדות-העכודה.
 אחדות־העבודה, תעמולת אחרות: במילים

ה על וגפרית אש שפיכת היתד, שכולה
 על־ידי מומנה — הבן־גוריונית דיקטטורה

הפועלים. מן שנגנבו בכספים מפא״י,
ו כנה. להיות יכלה לא כזאת תעמולה

 פסלו במקרה לא כי עתה מסתבר אמנם,
ש הפלאקאט את אחדות־העבודה מנהיגי

 ואלמוגי דיין פרס, את שהראה הודפס, כבר
 המנהיגים שינו במקרה ולא בצלב. מחוקים

 היה שלה המקורי שהנוסח המודעה את
 אחת״, דיעה אחד, מנהיג אחת, ״מדינה

 צלב- בצורת מצוייר פסוק בכל כשהאל״ף
הקרס.

 מודעה לפרסם היה קשה אכן,
ה בכספים כזאת וסיסמה כזאת

מפא״י. מטעם מוענקים
★ ★ ★

ה־ מן חלק רק היה הבחירות ימון 4*
ה ר צ  — אחדות־העבודה של הגדולה ^/

הכספית. הצרה
כל טרסטים הן הציוניות המפלגות כל

הפולי השיקולים משועבדים בהם כליים,
 ביזנסיים. לשיקולים קרובות לעתים טיים

 זוהי כולן. על עולה אחדות־העבודה אך
הקיבו הצער ולמרבה — מפלגת־קיבוצים

 להתקיים הנאלצים כלכליים, גופים הם צים
קאפיטליסטי. בעולם

כ רובם שקועים אחדות־ד,עבודה קיבוצי
שקיבו בעוד לראש. מעל עד בחובות כולם

ב שונה אינו שמצבם הצעיר, השומר צי
 מסודרת, עסקית בצורה מנוהלים הרבה,

למדי. מבורדק אחדות־העבודה קיבוצי מצב
 את שהכריחו הם אחדות־ד,עבודה קיבוצי
קוא כל — לקואליציה להצטרף המפלגה

כס החלטה כל כי תהיה. אשר תהיה ליציה,
 — כספים בעניני הבאה הממשלה של פית
חור להביא יכולה — המטבע פיחות כגון

 הקיבוצים. על כלכלי בן
בלבלי חורבן על מדובר ובאשר

ודיק דמוקרטיה של ערכם מה -
 מערבת־הכטחון על פיקוח טטורה,

כאלה? יפים עקרונות ועוד
 וגם מהפכה, בארץ תיתכן לא המסקנה:

 ביד המהוזת מפלגות באמצעות רפורמה, לא
 הוא האלה המפלגות חורבן כלכליים. נסים
 טיב ואולי ד,מדינר״ להבראת מוקדם תנאי
 ההתאבדות. בדרך בעצמן, זאת עושות שהן

★ ★ ★
 העבודה אחדות של העיקרית צרה ך■

 השקפת־עולם, לה שאין כמובן, היא, \ |
 אין גם וממילא מדינית, אמונה לה אין
 אמיתי הבדל היה לא מעולם עקרונות. לה

 יכלה לא כן ועל — מפא״י ובין בינה
השלל. קערת על ולוותר במפא״י להילחם
 הקואליציה של האמיתית הסכנה זוהי

גרורים־ רק יהיו לא חבריה :העתידה
 גרורים־מרצון. אלא בן־גוריון, של מאונס

 גורל תלוי בהם ,וד,בטחון החוץ ענייני בכל
 תהיה לא בן־גוריון של דעתו האומה,

היחידה. אלא הקובעת, רק
 קמה לבון פרשת חדשי 14 בתום

הר כטחוניסטית, ממשלה כארץ
עסק־כיש. לכל המובנה פתקנית,

 בגועל־נפש. להסתפק נוכל לא כן על
 לא המאבק אדישות. יוליד שד,גועל ואסור
 חשוב וסיבוב — מסתיים אחד סיבוב נגמר.
מתחיל. יותר

ב נ ו גז


