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ה ת  בארץ כדוגמתו היה שלא מהפכני מעשה בדיוק, שנה לפני לחולל, עזרת א

האחרון. בדור זו

 עם יחד ולפעול, לקום בקריאה: אליך פניתי השישית, לכנסת הבחירות ערב
בכנסת. חדש כוח להקים כדי במדינה, העצמאית המחשבה בעלי שאר

ה ת גם לה שתרמת יתכן ש׳. רשימת למען הצבעת זו. לקריאה נענית א

תכן מכספך. מזמנך, ממרצך,  שפעלו המתנדבים האזרחים מאלף אחד שהיית י
ת הרשימה כמשקיפי אויביה. התנכלויות מפני עליה והגנו ביום־הבחירות, בקלפיו

 מאותם שאיש הכס, את חוללו כמוך ואוהדים מתנדבים 14,124
 כס,?, כלי שבירים, כלי מנגנון, כלי באפשרותו. האמין לא אויבים

 לירות 400,000,ל־ססס קרוב בבחירות. הנצחון את השיגו הם
 40,000מ־ פחות שהוציאה ש׳, רשימת אלה. בבחירות בוזבזו
 יכול בעלי־הברה אזרחים של חטוב הרצון בי הוכיחה לירות,

המפלגות. של האדירים המשוריינים המנגנונים את לנצח

שבילנו, שנה. עברה מאז  אני ומפרכת. קשה שנה זאת היתה המרכזיים, הפעילים ב
 שהצביעו לחבריך שבניגוד מקווה אני אותך. איכזבה לא בכנסת שפעולתנו מקווה

ת בעד שנות, המפלגו בהצבעתך. מתגאה אתה כיוס, כך על והמתחרטים הי

תסחפקבכה׳ האס יקד. ידיד אולם.
ה האם ת  את במדינה לחולל כדי בכנסת, שלנו סיעת־היחיד בקיום שדי מאמין א
לו? זקוקה שהיא לו, מייחל שאתה העצום השינוי

 להיות יבול הוא אולם היונית. חשיבות כעל הוא ככנסת המאבק
ק דק המרינה. להצלת הכללי המאבק מן חל

 ציבורית תהודה הפרלמנטרי למאבק להעניק יכולה גדולה עממית תנועה רק
 מסיעת׳ להגיע וכובש, גדול למחנה המעטים יוצאי־הדופן את להפוך והולכת, גוברת

חל — בקיצור ומכרעת. קובעת לסיעה יחיד את מחר ינהיגו שעקרונותינו הבטי

המדינה.

ך, אנשים אם רק ותתגבש תקום כזאת עממית תנועה מו  לשלום החרדים כ
 בסערת רק לא בידיים. העניינים את יקחו בשיגרה, להילחם והמוכנים המדינה

בהם האפורים, בימים דווקא אלא והתלהבות, מתיחות בימי רק לא מערכת־בחירות,
 וגיבוש נפשות עשיית ואירגון, הסברה של היומיומית המלאכה להיעשות חייבת
כילים.

ה ת שיבות, אוהב אינך הסתם מן עסקן. אינך א באלה. וכיוצא כינוסים אסיפות, י
 הפוליטית לזירה יפלשו לא וכמוני כמוך אנשים אם אך אותם. אוהב איני אני גם
מפלגות של נחלתן וציניים, מקצועיים עסקנים לידי מופקרת תישאר היא המדינה, של

ת האתמול, ת הדוגלו שלשום. של ברעיונו

בשנית. ארך פונה אני לכן
 של הכהשוגי למעשה יר לתת שגה, לפגי לד, שקראתי כשם

 לפעולתה להירתם עתה אליך פוגה הריגי החרש, הכוח רשימת
.החרש הכוה תגועת של

מי חודשיים, בעוד  זו, תנועה של הראשונה הארצית הוועידה תתקיים חנוכה, בי
ה, ייקבעו ובה תי תכנסו הוועידה לקראת פעולתה. ודרכי תקנונה עקרונו  כינוסים י

ם זה. גליון של 22 בעמוד תמצא עליהם הפרטים את וידידים. חברים של מחוזיי

 אתה החדש, הכוה רשימת בעד הצבעת באשר יקר, ידיד
 שנמאס לו, שאיכפת אדם וחושב, עצמאי באדם עצמך את זיהית

 עיניך פחת. פי עברי אל מובלת המדינה כאשר מנגד לעמוד לו
המתרחש. את לראות פקוחות

האם בלבך: עצמך, את שאל־נא כן, אם  לבדם לשאת לאחרים להניח לי מותר .
ב כמוני אדם האין ? המאבק בעול י י ״ פעיל חלק ליטול ח ? בו

ה ת  שותף שתהיה מקווה אני למעשה־בראשית. שותף היית א
הדרך. בהמשך פעיל

גרמניה
ר שכו מני א ר 1־ הג

 שלוי אמר הזקן בן־גוריון דויד כאשר
 ראש־ממשלה, להיות מסוגל אינו אשכול

 הדבר אותו את הזקן אדנואר קונראד אמר
ארהארד. לודביג על

בבחי גדול אישי נצחון נחל אשכול כשליי
לארהארד. הדבר אותו קרה רות,

פל ירדה אשכול של כשר,פופולאריות
דומה. ארהארד של גורלו היה אים׳

 הוא אשכול. את ארהארד הקדים השבוע
ממשלה. ללא נשאר

 צפוי היה זה חדש. איש דרוש
 אחד גדול הבדל יש כי שבועות. כמה מזה
מפ עלולה בגרמניה וישראל: גרמניה בין
 חשוב ולכן השלטון, מן לרדת השלטון לגת
לא. או פופולארית היא אם מאד לה

ה באזור האחרונות המחוזיות בבחירות
 מוחץ. כשלון ארהארד מפלגת נחלה ריין
 ארה,ארד :לאוזן מפה השמועה עברה מייד
ללכת. צריך

 סילוקו את לדחות שצריכים שחשבו היו
 שנים. שלוש בעוד הבאות, לבחירות עד

 בראש־ לבחור יהיה אפשר הבחירות אחרי
 איש לשים אפילו אפשר אולי חדש. ממשלה

בבחירות. רשימת־המועמדים בראש חדש
 מעשית דיעה נשמעה זו דיעה כנגד אבל
 לנצח רוצים אם :אמרה זו דעה יותר.

 שאיש כדי חדש. איש דרוש בבחירות,
 יש הבוחרים, ציבור על רושם יעשה חדש
 עצמו את ולהוכיח לשלוט הזדמנות לו לתת
לה ארהארד על כלומר: לכן. קודם עוד

חדש. לאיש שאנס לתת כדי מייד, סתלק
 רצה לא ארד,ארד אבל קטנה. דחיפה

 קטנה דחיפה לו לתת צורך היה להסתלק.
 הדמו־ במפלגה חבריו השתמשו זה לצורך

 הזוטרת השותפה שהיא החופשית, קראטית
הממשלתית. בקואליציה

 מחלוקת זו מפלגה שרי ניצלו השבוע
 גם הם והתפטרו. בלתי־חשובה, תקציבית

 עומד עוד כל לממשלה יחזרו שלא הודיעו
בראשה. ארהארד

 לחכות רוצה הוא מתעקש. עדיין ארד,ארד
מ בבוואריה, המחוזיות הבחירות לתוצאות

 שטראום. פראנץ־יוזף ויריבו שותפו של עוזו
 ינסה הכל, למרות שם, המפלגה תנצח אם

 תנחל אם שטראום. !בעזרת בשלטון, להישאר
 סופו זה יהיה להניח, שאפשר כפי מפלה,

ארד,ארד. של הפוליטי
 אשכול של יריביו את יעודד זה ואולי

 הוא אשכול כי המאמינים מפא״י, בתוך
הישראלי. ארהארד

 של נוספת להגברה כהקדמה רק תשמש
1 המלחמה.
^ אי־פעם שהיה מכפי יותר רחוק השלום

 בדעת•* או בשדה־הקרב יוכרע, אשר עד —
 המלחמה היא המלחמות משתי איזו הקהל,

הג׳ונגלים. בארץ המתנהלת האמיתית

סטטיסטיקה
ר ת שני שנייה, כ תינוקו

 3900לכ־ היום מגיעה העולם אוכלוסיית
 שנייה כל מתווספים זה רב לעם נפש. מיליון

חדשים. עולם אזרחי שני
תון שנ  שפורסם האו״ם, של הדמוגרפי ה

^ של זה, ריבוי שיעור אם כי קובע השבוע,

שטראום פראנץ־יוזף
היחידי? המציל

 תעבור יימשך, ליממה, תינוקות אלף 180
 עוד השביעי הכיליון את העולם אוכלוסיית

.2000 שנת לפני

ש מ ת ח לו דו הג ויאט־נאם
ת שתי מו ח ר מ

 ״כי הלונדוני, טיימס העיר היא,״ ״הצרה
 שתי׳ על מדברים האנוי ושליטי האמריקאים

שונות.״ מלחמות
 לוחמים הם כי סבורים האמריקאים ואכן,

 ויאט־ דרום של עצמאותה על לשמור כדי
 באנשי הנעזרים מהצפון, פולשים מול נאם,

 שה^ נדמה האנוי לשליטי מקומיים. ,גרילה
 העם כל של במלחמת־שיחרור חלק לוקחים

 בממשלת־ הנעזר זר, פולש נגד הוויאט־נאמי,
בסייגון. בובות

 שמדברים מכיוון )'ביצים פיתפותי
 ממש שום אין גם שונות, מלחמות שתי על

 הן' ארצות־הברית. של השונות בהצעות
מאמי שהאמריקאים המלחמה לסיום, מכתנות

ש למלחמה קשר להן ואין — בקיומה נים
בה. מאמינים האנוי שליטי

 נסתיימה כאשר שוב, הוכח זה השבוע
 ארצות־הברית של בנות־הברית של הוועידה

ו האמריקאים הפיליפינים. בירת במאנילה,
ומרשי חדשה הצעת־שלום פירסמו שותפיהם

 ויאט־ מדרום צבאם את יוציאו הם מה:
 התוקפנות שתיפסק אחרי שנה חצי תוך נאם
ויאט־נאם. צפון של

 הכרזה זאת היתד, האמריקאים, בעיני
 שאין הודעה כללה היא כי מהפכנית,

 בסים הדרומית בוויאס־נאם להחזיק בכוונתם
 האמריקאים אויבי נצחי. אמריקאי צבאי

זו. בכוונה דווקא אותם מאשימים
 פתפותי־ אלה היו האנוי, בעיני ואילו
 הוא בעיניהם, ההכרזה, פירוש כי ביצים.

 הדרומית בארץ יישאר האמריקאי שהצבא
 ממנה, יוצאו הצפוניים החיילים כל אשר עד

 — נשקם את יניחו הוויאט־קונג חיילי וכל
 תנאי. ללא ייכנעו שלוחמי־השיחרור כלומר,

ומ ,ממשלת־ד,בובות בסייגון תישאר אז
 משרתיהם בידי תיעשה האמריקאים לאכת

המקומיים.
 היתד, לא כך משום 1 מלחמה איזו
היא ממשית. משמעות החדשה להכרזה

 ניו־ היא בעולם ביותר המאוכלסת העיר
 אחריה תושבים). אלף 260ו־ מיליון 11( יורק

 תושבים) אלף 634ו־ מיליון 10( טוקיו באות
אלף). 187ו־ מיליון 8( ולונדון

 7( פאריס — והחמישי הרביעי במקום
 7( איירס ובואנוס אלף) 370ו־ מיליון

מיליון).
 מגלה אלה, מספרים המביא האו״ם, שנתון

 חמש (אחר השמיני במקום רק מוסקבה כי
וצ׳קאגו). לום־אנג׳לס הגדולות,
ה המטרופולין של התושבים מספר
אלף. 423ו־ מיליון 6 סובייטי:

צרפת

 הכוונה אגורה. ששים שווה הצרפתי פרנק
 במקומם ובא 1960ב־ (שנולד החדש לפרנק

ישנים). פרנקים 100 של
 אצל כך כל פשוט לא עדיין הדבר אבל

 פרנק בשבילו היום עד הממוצע. הצרפתי
 של אחוזים 70 כמעט להפך, פרנק. לא הוא

 כפי ישנים, בפרנקים מונים עדיין הצרפתים
השבוע. שפורסם הקהל דעת מחקר שהוכיח

ה כי דעתו את הביע פאריסאי פסיכולוג
 טוב יותר מרגיש אדם כל מובן. די דבר

מ (ישנים) פרנקים מיליון ברשותו כאשר
חדשים). (פרנקים אלפים עשרת אשר

 על אבד לא זה לקח השבועי. הסרטן
 את לפרט המקפידה הצרפתית, העיתונות

 זה ישנים. בפרנקים בכותרותיה השוד סכומי
יותר. כהרבה נשמע

 בדיוק, הטעמים מאותם האוצר, ומשרד
 את לפרסם מקפיד הוא ההיפך. את עושה

 בפרנקים ההיטלים כל ואת המדינה תקציב
חדשים.

 קל יותר הזייפנים. על גם אהוב זה מטבע
פרנקים. אלף מאשר עשרה לזייף

ד (המשך >30 בעמו
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