
ם דבר רי עי ם צ רי עי צ ל
 האם עצמי, את שאלתי פעם, לא

 הצעיר, הדור שאנו, מפלגה קיימול
 בתוכה להלחם אתה, להזדהות נוכל

רע להגשמת ומרצנו מכוחנו ולתרום
הדו מפלגה, קיימת האם יונותיה.

 בטוהר אמיתי, בחופש כמונו גלת
שלנו. ובאידיאלים המידות,

 ל״הת־ יותר לנו קשה אנו, דווקא
 מטבענו, כי המפלגתי, בנוף מקם״

 ואידיאלים־ עקביים בקורתיים, אנו
 עם להשלים מוכנים ואיננו טיים,

פו מסחר או ריקה, פלפוליסטיקה
פו בגופים הנהוג זה דוגמת ליטי

ל נא קחו במדינתנו. רבים ליטיים
ובמיו האזרח זכויות עניו את משל

 המדינה אזרחי אל היחס שאלת חד
 השמאל, מפלגות הערבי. המעוט מבני

ה לזכויות מס־שפתיים המשלמות
 לחקיקת למעשה, מתנגדות אזרח,
 הן כך וע״י למדינה, יסוד חוקת

 או דתית הפליה קיום מאפשרות
 הימני האגף שני, מצד לאומית.

 משלמת החרות״ ״תנועת דברו ונושא
 המקסי־ אן היא, אף מס־שפתיים

 נותו אינו שלה, הלאומני מליזם
ה בהצהרותיה אמון לכל מקום

מתקדמות.

 לראשונה, ערב, במדינות קם הנה,
 כבורגיבה קומה שעור בעל מנהיג
—הישראלי הסכסוך לפתרון וקורא

חסון צגי
תל-יצחק קבוץ חבר

 שאינו מי גם שלום. בדרכי ערבי
 יכול אינו הצעותיו, תוכן עם משלים

 ערבי מנהיג של מהתופעה להתעלם
 בדרן שלא פתרון על המדבר דגול
מלחמה. של

 את לנחש כדי נביא להיות צריך לא
!כזו קריאה על חרות של תגובתה ! 

ש ברור כי כן, על להתפלא ואין
 היא סיסמתם אשר חרות, אנשי
 ישראל ו״ארץ לירדן״ גדות ״שתי

מסו אינם ההיסטוריים״ בגבולותיה
להת עקרונותיהם, את לשנות גלים
המו העולם לתנאי עצמם את אים

 עם המצופה לשלום ולהובילנו דרני,
 כבוד של בסיס על ערב, מדינות

מתון הדדי, וב בזולת. התחשבות ו
יג שהם ברור הימין מערך מסגרת

 לגישה הכלליים הציונים את גם ררו
זו. שלילית

 כי משוכנע אני הללו, הטעמים מכל
במס מקומו את ימצא הצעיר הדור

 העצמאית, הליברלית המפלגה גרת
ה הליברליזם של כנציגה קמה אשר

 הרגיש ההומניסטי, האמיתי, מתקדם
 כולה, האומה של ולמאבקים לבעיות

 כל הנחוץ ליכודה, על שמירה תוך
״פרוס של אלה בימים דווקא כך,

קי מעמדיים מערכים של פריטי״
שאי בין הרעיונית הזהות צוניים.

 — הישראליים הצעירים מרבית פות
המפ של ורעיונותיה — בתוכם ואני
הנו היא העצמאית, הליברלית לגה
ש השאלה על התשובה את תנת

דברי. בראשית הצגתי

יוסיפוביץ בתיה
ברק בני — סטודנטית

 למפלגה הצטרפתי מדוע שואל אתה
מוכ אני ובכן העצמאית, הליברלית

 מאד סיבות 2 שישנן לך להגיד רחה
לכך: הביאוני אשר חשובות,

 האמונה חופש לעניו נוגעת האחת
תנו חניכת כצעירה, אני — הדתית

 האמונה ענין כי מאמינה נוער, עת
 לבחירתו נתון להיות חייב הדתית

 ללא האדם, של והבלעדית האישית
כלשהוא. גורם מצד כפיה
 הדת, נגד אינני בפירוש, אומרת ואני

 למסורת חיובי יחס לי יש אדרבא,
 האמנם שואלת: אני אך היהודית.

כפיהז — פירושה מסורת
נמ בארץ, הפוליטי בנוף נתבונן אם
ה מפלגות את האחד בקצה צא

 שחופש הטוענות החילוניות שמאל
וב פרטי, קניו הוא והדת האמונה

 לפי אשר ״חרות״ את האחר, קצה
 (היא בכנסת הדתית־קיצונית עמדתה

 עם תמיד, כמעט מצביעה, למשל
 היא מנסה ואגודת־ישראל) המפד״ל

 רעיונותיה של מיסטיפיקציה לעשות
 יחד, גם הקצוות שני אך הלאומיים.

מז על האמונה חופש את מקריבות
 ומאפשרות שלהם, האינטרסים בח

תכ את להגשים הדתיות למפלגות
 ה״שולחן את ולהשליט ניותיהן,

במדינה. חוקה, במקום ערוך״

 למפלגה להצטרפותי השניה הסיבה
 מפלגה כי היא העצמאית, הליברלית

 הוכיחה רוזן פנחס של בראשותו זו
 דוגמתם למצוא שקשה ויושר הגינות

בארץ. פוליטי גוף בשום

 הישראלי, הנוער על כי משוכנעת אני
וה המצפון חופש בעקרונות הדבק
המפ ידי את לאמץ הציבורי יושר
 היודעת העצמאית, הליברלית לגה

 על ולשמור המצפון חופש על להגן
המידות. טוהר

זילברברג גדעון
תל-אביב — מורה

הני מה מידידי, רבים ע״י נשאלתי
ה הליברלית למפלגה להצטרף עני

 למערך מתנגד אני ומדוע עצמאית
 ״חרות״. עם מהליברלים חלק של

 הראשונים הננו הצעירים, שאנו כיוון
 לנו חשוב הפקודה, בהינתן לצעד
 ע״י היושבים האנשים מיהם מאד
 הפקודה. נותני מיהם השלטון, הגה
 אינני מדוע העיקרית הסיבה זאת

ב בגין מ. ח״כ את לראות רוצה
 מפי הנשמעים השלום דיבורי שלטון.
והסג האופי מסווה. רק הם חבריו

 את הקובעים הם ההרפתקניים, נון
 מבחינה הימני. המערך של פרצופו

 מ. מר בין גדולים הבדלים אין זו,
דיין. מ. מר ובין בגין

 שהיא הבטחוני במצב ישראל מדינת
 שקולה, חוץ למדיניות זקוקה נמצאת
ה כי לי נראה וריאליסטית. מתונה
 בגלל העצמאית הליברלית מפלגה

 בעבר, שלה העמדות אופיה, סגנונה,
 בה יש בראשה, העומדים והאנשים

 המתאימים והרעיוני האנושי ההרכב
הישראלית. למציאות

אס יעקב נחמי
יבנה כפר — טפסן

ל שלו הנימוקים ישנם אדם לכל
ולפעי פוליטית למפלגה הצטרפות

 בנין, פועל הנני אישית, בה. לות
מעונ אני לכן עבודתו, על החי איש

 יעילה חזקה, הסתדרות בקיום ין
לפועל. ונאמנה

 אינה היום שהיא כפי ההסתדרות
 אין לעובדים תפקידיה, את ממלאה

 ובמנהיגיה בהבטחותיה בה, אימון
ל יש הזה המצב את הנוכחיים.

בי להיות צריכה ההסתדרות שנות.
 בה שימצא השכיר, הפועל של תו

חברית. ועזרה עידוד

 לא להביא יכולים לא הזה השינוי
ה שהוא מפני השמאלי, ה״מערך״

 ל־ כיום, בהסתדרות למצב אחראי
 ואף ובדעתו, בפועל ולזילזול הפלייה

״תכ הנקראת חרות של הסיעה לא
 כשהיא והן בעצמה הן לבן״, לת

 כי הכלליים. הציונים עם מזדווגת
ה נגד השנים כל שנלחמה קבוצה

 ארגון הקימה אשר המאורגן, פועל
 מטעמים רק ואשר מתחרה פועלים

 לא להסתדרות, מצטרפת חשבון של
 למיליון קרוב של אמונם תרכוש

ההסתדרות. חברי

ההס בבית ורציני גדול שינוי ביצוע
אנ ע״י רק להיעשות יכול תדרות,

 משוחרדים אבל חבריה, שהם שים
הסוציא העבר של ממשכנתאות

ליסטי.

במל הליברלית״ העבודה ״תנועת
 שנות כל במשך ניהלה שהיא חמה

הס למען ההסתדרות של קיומה
נאמ וממלכתית, דמוקרטית תדרות

אמו את תרכוש חבריה, לציבור נה
 את לבצע מסוגלת שהיא משום נם

 רואה הנני לכן, הדרוש. השינוי
 מוכן ואני זו במפלגה מקומי את

רע למען למלחמה ידי את לתת
אלה. יונות
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במדינה
עסקים

גלגלים על •לד־פלא
 מכוניות. סוחר סתם אינו שפירא מוניה

מ כמעט ירד לא האחרונות השנים במשך
 הפרסומת: במדורי לפחות העתונות, עמידי

״ שפירא ״מוניה ע... שו זאת ולאחר מצי
 ודקסהו־ פורדים, שברולטים, של ארוכה רד■
וקרייזלרים. לים

 כיאה מוניה התנהג יומיום בחיי גם
 נהג על הרוגז למשל, פשוט, נהג לאישיותו.

 חמור כגון כינויים יריבו עם מחליף אחר,
 כאשר שפירא. מוניה כן לא אידיאוט. או

 וכיוזן אקדח שלף כזה, דבר פעם לו קרה
ליריבו. אותו
 ידיעה השבוע התפרסמה כאשר כן׳ על

המכו סוחר של פשיטת־הרגל על במעריב
 עולם לגבולות מחוץ והתפשטה עברה ניות׳

העסקים.
 מתחריו אפילו לתסרוקות. סלון רק

שפי שמונית הכחישו, לא ביותר האכזריים
 תוך העצמית. הפירסומת גאון הוא רא

 מושלם, ספור־חיים ליצור ידע מעטות שנים
המכוניות. בעולם ילד־פלא של הצלחותיו על

 מיגרש בארץ שפתח הראשון הייתי ״אני
 השבוע. מוניה התפאר משומשות,״ מכוניות
 מכוניות ביבוא שעסקתי הראשון ״הייתי

 שהכניס הראשון הייתי מצרפת. משומשות
 המשומשות המכוניות החלפת שיטת את לעסק

 סוכנות־מיש־ שפתח הראשון הייתי בחדשות.
שהמ הראשון הייתי חדשות. למכוניות נד,

 יש עכשיו מכוניות. סלון השם את ציא
 וכל לטלביוורים, סלון לפריז׳ידרים, סלון לך
 סלונים רק היו אז אבל רוצה, שאתה מה

בפר שהתחיל הראשון הייתי לתסרוקות.
וברדיו.״ בעתונות אמיתית סומת

 אינו האלה הראשוניים ההישגים מיצעד
 בשטח ממיר, של כשרונותיו כל את מתאר

ה מהצלחותיו אחת המיסחרית. הפירסומת
 מוניה ״כיכר השם הדבקת היתד, גדולות

 ו־ ארלוזורוב הרחובות להצטלבות שפירא״
 יש המפואר. משרדו נמצא בה אבן־גבירול,

 לנהגי מיוחד תשלום העניק שמוניה מספרים
 באוזני הכיכר שם את שיפיצו מוניות,

הנוסעים.
 סיפר ידועה־פחות, שיטת־פירסומת על

 מיגרש־מכוניות בעל ממכריו, אחד השבוע
 עם ממיר, אלי בא שנים כמה ״לפני גדול:
 בכל מכונית. לקנות שרצה רופא לקוח,
 אבל מתווך, רק מוניה היה הזה העסק

 המיגרש כל בעל היה כאילו אלי בא הוא
 לי לחש אפילו בו. שעמדו המכוניות וכל

 אתה הבית. בעל פה שאני לו ,תגיד באוזן:
ויסקי׳.״ בקבוק תקבל

 הפיר־ מאחורי במזדמנים. צורך אין
 ושחור־ רזה גבר עומד הראוותנית סומת
 מלאו עתה שזה ארוכים, פנים בעל שיער,

 הרצליה, גימנסיה בוגר הוא שנד״ 30 לו
בבנק קטן כפקיד שלו הקאריירה את החל

ושפירא פיגרסקי
למיגרש מתיה מכיכר
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