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ריה רחוב פת, קפה באולם ,24.4 ד׳ ביום  8.30 בשעה ,51 מו
תתקיים בערב,

החטיבה חברי אסיפת

ם: סדר על היו

עה: מוועידת דו״ח )1 התנו

ציג בחירת )2 התנועה. למרכז החטיבה נ
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 מסן אלקטרוניק ״סאבא״ טלביזיה של אחרון מודל הגיע

 מעולה, ובטיב רבים שכלולים עם ס״מ 65ו־ ס״מ 59
״סאבא״. מתוצרת הטלביזיה מכשירי המאפיינים

בישראל א ב א ס טלביזיה סוכנות
 לקוחותיה קהל את מברכת

 ח מ ש ג ח בברכת ישראל בית וכל
א ב א  8.^8̂. ש

246513 טל. ת״א, ישראל, מלכי ככר

ק חו ח צ א הנ ר
 ה ״מפעל תל־אביב, 22.4 ב׳ יום

8.30 פיס״,
 8.30 ״רחל״, גדרה, 23.4 ג׳ יום
 ״בית־הפוע רמתיים, 25.4 ה׳ יום

8.30 לים״,
 טירת־הכרמל, 26.4 ו׳ יום

8.45 ״עטרות״

של שעתיים
 הפיס״ ״מפעל תל־אביב, הערב,

8.30
 8.30 ״הוד״ נהריה 18.4 ה׳ יום
 בית־העם קרית־חיים, 19.4 ו׳ יום

8.45
 8.30 ״ביתנו״ חיפה 20.4 מוצ״ש

גרבר מכבי, כרטיסים:
הרחב לקהל מיועדת ההצגה

ם מוסדות : בהצגה המעונייני פנו י
31688 טלפון ,5 הגליל רחוב תל־אביב, ״עתיד״,

)13 מעמוד (המשך
 שיחות הערבים הקליטו אילו האוייב. של

הישר הממלכתית התחנה של אלה תנ״כיות
 מנחיל הדבר היה באו״ם, אותן והפיצו אלית
הישראלית. להסברה מכה

זהה מסקנה הפוך, תוכן :אמיר
מי ב  אלה ולאמר: לבוא תמים אדם -

ואל גרינברג של הפרטיות דיעותיהם הן 7
 ״ארץ־ אנשי שאר את מחייב לא זה דד,

אופיים. על מעיד זה ואין השלמה,״ ישראל
אותך, מעלה שאלדד היהודית, החוכמה

 שהלך הזרזיר על המשל את המציאה נס, על
מדוייק. זה הרי זה, במיקרה העורב. אצל

הרי כעלי ואלדד, גרינברג כי
 נתקבלו לא היטב, הידועות עות

משת הכריהם להיפך, כאי־רצון.
 כעצרות־עם, בהבלטה אותם פים

 - וכמשלחות כמסיכות־עתונאים
 הבזויה לכנסת, במשלחת אפילו

 שערוריה שעוררה משלחת עליהם,
כבניין. אספה לקיים ורצתה

 ״התנועה״ שאין לכך ממשית הוכחה יש
 מסכימה היא שאין אנשים לקבל מוכנה

המ למעשה, ממנה, גורש כך לדיעותיהם.
אמיר. אהרון שורר

 די פאשיסט שאינו מפני סולק לא אמיר
 הוא גמור. בסדר הוא זו מבחינה צורכו.

היהודית. ההגדרה נגד שהוא מפני סולק
 ה־ אבי של העיקרי תלמידו הוא אמיר

 את שולל הוא רטוש• יונתן ״כנענים״,
 גם שעה ובאותה יהודי, עם של קיומו

זכו בעלות ערביות, אומות של קיומן את
 במרחב היחידה האומה כלשהן. לאומיות יות

 מ־ (מורכבת העברית האומה לדעתו, היא,
 עברית לאומה יש ממילא בלבד). ילידי־הארץ

המר כל על שילטונה את להטיל הזכות זו
״הע על עיברית התבוללות כפיית תוך חב,

הערבאיים.״ ממים
 זה אך — אלדד מתורת ההיפך זהו
 הוכחה לפנינו מסקנה. לאותה בדיוק מגיע

 אינו הפאשיזם כי לכלל ומעניינת נוספת
שאפ שיטה מהווה הוא ממשי. בתוכן תלוי
 בתנאי תוכן, כל על כמעט להלבישה שר

דמוקראטי. שוחר־שלום, תוכן יהיה שלא
 הגוון בעלת אמיר, של תורתו
 והאנטי־דתי, האנטי־שמי הגזעני,

כ המרכז־אירופי, לפאשיזם דומה
 לפאשיזם דומה אלדד שתורת עוד

המיזרח-אירופי.
 — משלו אגודה לפתוח אמיר נאלץ לכן

 שאבירי מכיוון השטחים•״ לסיפוח ״המטה
 את איש שונאים והכיבושים הסיפוחים

 אגודות וכמה כמה יש רבה, במידה רעהו
שמו (למשל: זו. נגד זו הפועלות כאלה,

 גרינברג, אורי־צבי של גיסו הוא תמיר אל
 ״ארץ־ לתנועת להתקבל היה יכול לא אך

 על שנוא שהוא מכיוון השלמה,״ ישראל
 ב־ שותפו־לשעבר שהיה ליבנה, אליעזר

עו שבה בתקופה דווקא החדש,״ ״מישטר
רע בגלל גרינברג שיינאת את ליבנה רר

החדש״.) ״המישטר יונות

ואלתרמן: מהרשק
רגליך... מעל נעליך ״של

כ השלמה,״ ״ארץ־ישראל בתנועת ש ף
 להגדירם שאי־אפשר יהודים הרבה שמוכן,

 סתם הדוגלים טובים אנשים כפאשיסטים,
ל מבלי לאומנית, ובר,אדרה בסיפוח־שטחים

 בדיקטאטורה רצות
ברצח־עמים. או

 אי־ זאת בכל
 להתעלם אפשר

אי הם וגם -
להת יכולים נם

ה מן - עלם
 שבאגם עובדה

 כמה שוחים זה
מו דגים ובמה
זרים.
 את הזכרתי כבר

 אדם — מהרשק בני
 נאום שכל נמוך, בקול לדבר מסוגל שאינו

 ריגשיות, פראזות של מחרוזת הוא שלו
 מטיף מהרשק היסטרית. בצעקה המופלטות

שפ לעשות קהל לכל חודשים כמה מזה
 מהם למנוע כדי רעיוניים, ביריבים טים

הבמה.״ על ,׳לעלות
אב כימעט הוא אנושי, כטיפוס מהרשק׳

 בסיג־ הן — פלוגת־סער איש של טיפוס
ה מדאיגה לכן בהשקפת־עולמו. הן נונו,

 העובדת, בהתיישבות צמח שהוא עובדה
מדובריה. כאחד כיום גם נחשב הוא וכי

 מפ־ מזכירות כחבר מכהן הוא
א יגאל כמו ואיש לגת־העכודה,

בו. להתחשב נאלץ לון
 כפאשיסט. אגדיר לא אלתרמן נתן את
 אחר בחיפוש ימיו כל הצטיין אלתרמן אולם

 ניוכן הוא לו. לסגוד יכול שהוא מנהיג
החי לסמלים קדושה של הילה לתת תמיד

מ התעלמות תוך — המדינה של צוניים
האמיתי. תוכנם
 פרשת בימי תבע, אשר אלתרמן זה היה
כן אם אלא — לבון את לחסל לבון,

 שעלתה האפלה התמונה על סליחה ״יבקש
ו־ הודעותיו מתון

 מוסדות טל עדויותיו
ו ואנשיהם הבטחון
 שום ...״ סדריהם

 דרש לא איש־בטחון
מ ולא אז לא זאת,

 אנשי־הבטחון כי אז.
לבי בהחלט מוכנים

מוסדות־ על קורת
 ומבינים — הבטחון

 של חשיבותה את
ה לקיום זו ביקורת
יעילות.
אל היד, כן לפני

 י /!, !,< הדובר מן תו
 בימי ד,משטרו; של המושחתת הצמות של

של בן־גוריון. ועמום טהר יחזקאל פרשת
 בשעתו סיפר דבר, איש גרודזנסקי, מר,
 אלתרמן של בביתו שנערכה פגישה על

 אל־ עודד שבה המשטרה, על הגנה לשם
 ולצעוק: לקום הנוכחים אחד את חרמן

המש של המפכ״ל על אצלנו ״נותבים
. טרה .  הכוונות הן מה יודעים אנו כן, .

 דמו־ על אלה דיבורים מאחורי המסתתרות
.קראטיה .  כשאתה רגליך מעל נעליך של ,

 ״אורח המשטרה!״ של המפכ״ל על מדבר
 לשלוח אלתרמן, בהסכמת שוב תבע, שני
למחנות־כפייה. צמרת־המשטרה משמיצי את

 את שמשמיץ למי מחנות־ריבוז
 מול נעליך׳ ״של המשטרה, צמרת
 ד• על ,דיבורים, משטרה, מפקד

 ריח יש זה לבל - מוקראטיה"
מאד. מסויים

גופנית לפגיעה הסתה
 אין־ עד זו רשימה להאריך טעם ין ■ץ

ף. םו £ כמה: לקבוע כדי אלה בדוגמות די \
 בגלוי עתה פועלים כישראל •

לה וזוכים פאשיסטיים, גורמים
רציניים. דים
הקוניונק את מנצלים הפאשיסטים •
 שטחים לטיפוח להטיף כדי הקיימת טורה

 היא העיקרית כוונתם אך — ערבים ולדיכוי
ולהנ הישראלית הדמוקראטיה את לשבור

מבית. דיקטאטורה היג
 לגופים לחדור הצליחו אלה פאשסטים •

 אחדים על להשתלט ואף חשובים, ציבוריים
מ שאחדים שותפיהם׳ של בהסכמתם מהן,

 המדינה לערכי מעוותת תפיסה בעלי הם
פאשיסטים. שאינם אף והדמוקראטיה,

ש בעוד בכסף. משופעים אלה גופים 0■
נחנ שוחרי־השלום של היריבים הגופים

 אף אין הארץ ובכל פרוטה, מחוטר קים
 מאחרי הרי לעזרתם, החש אחד בעל־הון
 בעלי- עומדים הפאשיסטיים־למחצה הגופים

במדינה. מיליונים שעשו עתירי־נכסים, הון
 עתה עומדים מכד בתוצאה •

 לרשות המוניים אמצעי-תיקשורת
 מוגבל כה עד היה שקולם אנשים,
הציבורית. הזירה של לפינות

גו לפגיעה ההסתה בארץ גוברת י•
אלה. גופים של ביריביהם פנית
 ראוי להדאיג. צריך אינו עדיין זה בל
מו אינה הפאשיסטית התעמולה כי לציון
 הגיבורים ההמונים. בקרב רב הד צאת

מת דיין, משה כמו ההמונים, של העיקריים
 זוכים כוחות־השלום אלה. מגופים רחקים

 צה״ל נקלטים. ודבריהם רצינית להאזנה
 אלא במדינה, הדמוקראטיה מיבצר רק אינו

בשט השפוייה המפוכחת, הגישה מיבצר גם
בענייני־חוץ. והמתונה המוחזקים חים

 אין גם אך לדאגה, מקום אין
 בריאות אשר כל לאדישות. מקום

שיע הדין מן לו, יקרה המדינה
המישמר. על מוד

אלתרמן
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