
בדרך דיקטטורה
 שולטים בו מלן, ללא משטר היא דמוקרטיה

 הרבוף והרסניים חמורים לעתים רבים, מלכי׳ם
יחיד. רודן מאשר יותר,

 שגילה היחיד השליט היה לא זה׳ משפט שכתב מוסוליני,
 הדמוקרטית. הממשל שיטת של המרובים חסרונותיה את

 ליהפך, עלולה השלטון, את חמורים בסייגים כובלת היא
יעילה. בלתי ומאד אכזרית לשיטה בקלות,
 קיום שנות חמש במשך אלה עובדות גילה בן־גודיון דוד
 בדרך אשר, בבעיות והמתחבסת בראשה, עומד שהוא המדינה
 יעיל. פתרון להן למצוא קשה והחוקי, הקואליציוני המשטר
 השניה לכנסת הבחירות כשלאחר נגוזה האחרונה תקוותו

 במקח להמשיך עליו היה יציב׳ רוב קיבל לא ששוב נוכח
 אחת כל אשר זעירות וסיעות קטנות מפלגות עם וממכר

אותן. לספק הצטרכה ומפא״י משלה בדרישות באה מהן
 הממשלה ראש של שולחנו על הונחו כחדשיים לפני
הח הכספי מצבה על שספרו הראשונים והחשבונות הדינים

 אליו, המקורבים מן ולכמה לו, ברור היה המדינה. של מור
 המצב עוד• תועיל לא המקובלות הדרכים מן אחת אף כי

פופולריים. בלתי צעדים נקיטת חייב

היפי□ הבחודיס שלטון
המנ האנשים דוקא לאו השתתפו, בה התיעצות, נקראה

 בחורים מאותם כמה אם כי המדינה, עניני את רשמית הלים
 האישי המטה את למעשה המהווים למראה, נחמדים צעירים,

 הביא זה ומהימן מצומצם גוף בפני הממשלה. ראש של
 הכבלים מן כמה סילוק : התכנית יסוד תכניתו. את ג׳י. בי.

הנוכ הממשלה צורת אשר חירום) לשעת תחיקה של (בדרך
 — הביצוע מאנשי מסיר היה זו בצורה עליו. הטילה חית

 דין למסור החובה את — ענינים ובכמה מה לזמן לפחות
 למדי נרחב פעולה חופש נותן ולציבור, לכנסת וחשבון

:היו שסוכמו׳ הפרטים למבצעים.
 התחשבות כל בלי המדינה, עובדי מחצית פטורי •

השונים. המשרדים של בצרכים
המשכורות. מקבלי כל של משכרם 20ס/סב־ קיצוץ •
15מ־״/״ פחות לא של בשעור נוסף, חובה מלווה •

העם. בידי המצויים המזומנים מן
 לידי מביא שנוצר המצב היה אלה, צעדים נקטו אילו
 עזיבת שביתות, : המשטר של קיומו את לסכן שיכלו מעשים

יותר. חמורים מעשים לא אם עבודה, מקומות
ריון דוד המשטר והאמצעים הענשים החמרת הציע בן־גו

אפשרו החמרת דרש והשבתות, שביתות לגבי בעיקר תיים,
והשיכון. העבודה בשטח השלטון של הכפיר, יות

 הדמות י אלה פעולות לבצע נבחרו אשר האנשים היו מי
קוליק. (תדי) תיאודור : העיקרית

אמריקאני□ □וקני□
 עד • עין־גב קבוץ חבר רשמית הוא ,38 בן קוליק,

 ה־8 בזמן בו בארצות־הברית. ישראל ציר שימש שנה לפני
 בעניינים לטיפול מרצו עיקר את הקדיש אבן, אבא שגריר,

 ה־ חוגי עם מגע ביצירת קוליק עסק רשמיים, דיפלומטיים
הדיפ הצנורות דרך שלא רשמיים, הבלתי דפרטמנט סטייט

 הואשם ומק״י) (מפ״ם השמאל בחוגי המקובלים. לומטיים
 שבן־ בתקופה עוד המערב, במחנה מוחלטת בהשתלבות

ריון  שני בין נייטרליות על לשמור יהיה שאפשר האמין, גו
 עוד הושמעה אמריקני סוכן הוא שקוליק הטענה הגושים.

 הטכני ובמובן פראג במשפט ושיטתית מקובלת שהפכה לפני
זאת. בהגדרה משהו היה וו־,מילולי

 על ולקבל לארץ לחזור ג׳י. בי. ידי על נקרא שנה לפני
בתפ שקודמו מאחר הממשלה ראש משרד הנהלת את עצמו

 איש לשעבר, קבוץ חבר הוא אף אבריאל, אהוד זה, קיד
וב בצ׳כוסלובקיה ישראל ציר ההגנה, של הידיעות שרות

 של — מעליו לא אם — לימינו לעמוד הועבר רומניה,
האוצר. במשרד אשכול לוי

 צעירים כמה על התפקיד הוטל ואבריאל קוליק על נוסף
 אי־אפשר אשר המשטרה, המשפטים, ממשרד אחרים

 הממשלה משרי יותר ומינהל כלכלה גאוני הם כי להניח היה
־אחת היתד, מעלתם הממשלתית. הפקידות ומצמרת ציית :

הת כל בלי הממשלה, ראש של להוראותיו סייג ללא נות
 על קבלו אלה רשמית. כפופים הם לו האדם מי חשבות,

התכנית. פרטי את ולעבד החוק את לנסח עצמם

מפחדת ״,מפא
 את לאשר בבקשה מפלגתו מרכז חברי אל פנה ג׳י. בי•

הת המרכז חברי מרבית בכנסת. העברתה להבטיח התכנית,
 אשר דיקטטוריות נטיות הן שאלו חשש לא מהם איש נגדו.
ריון. פתאום גילה  התעלמות זוהי כי להם, ברור היה בן־גו

 ממשל שיטת של ביותר החמורים מסייגיה מכמה זמנית
ביותר. קשים במצבים לפעמים, הכרחי דבר דמוקרטית,

 של העקרונית בהכרחיותו הכירו מפא״י מרכז חברי רוב
 תכנית כבדים. אישיים בחששות אותו ליוו אבל זה, צעד

ה מנהיגי כל לא אשר אנשים השלטון לפסגת מעלה היתד, זו
הם. סמכויותיהם צמצום בזד, ראו אתם, שלמים היו מפלגה

ו חברות * בלבד. להלנה היא ז

ל,וליק (תדי) תיאודור
בכיס היתה התוכנית

 פופולרית, בלתי תכנית שזוהי לכולם היה ידוע נוספת: סיבה
 תעבור. גופו על אשר האזרח על־ידי באהדה תתקבל לא

 התכנית לעומת עדן גן היתה אשר יוסף, דב של הצנע תכנית
 הבוחרים מספר את האחרונות בבחירות הורידה החדשה,

הכלליים. הציונים של קרנם את והעלתה מפא״י של
 עדיין אשר המרכז, חברי להסתכן. רצו לא מפא״י אנשי

ה,עתו* הח׳־כ (וביניהם לפועלים, נועדה שמפלגתם שכחו לא

תר .שמרניות״ דרכים שישנן סברו ברגר), הרצל ד״ר נאי  יו
 מבלי זה רבתי צנע עצמו על לקבל הציבור את להכריח כדי

בין הם השלטון. סמכויות את ולשנות להרחיב עו(  היתר): הצי
 אשר אלה גם לספסרים. הענשים החמרת מקיפה, הסברה

 לעשות רצו לא יותר, ומהירה קלה בדרך לנקוט שצריך הבינו
בלבד. מפא״י של אחריותה על הדבר את

האחד פן השני□ טובי□
מפא״י, מגשימה הכי שבלאו מאחר :חדשה הצעה צצה

מן זה  עליהן שהמליצו הכלכליות השיטות מן כמה רב, ז
הממ לקואליציה אותם להכניס לא מדוע הכלליים, הציונים
 החדשה, התוכנית הכרחיות בפני אותם להעמיד שלתית,
 את גם מבטיח היה הדבר ? בביצוע להשתתף מהם לדרוש

בכנסת• התכנית את להעביר הדרוש הרוב
 בה עד שעמדו המכשולים כל נעלמו התכנית קבלת עם
הקו הנשואים לממשלה• הכלליים הציונים של כניסתם בדרך

 עמדות כמה נסשו מפא״י שרי הדר, ברוב נערכו אליציוניים
 ולחופשות. מיוחדים לתפקידים לארץ לחוץ יצאו חשובות,

 בהשאירו לטבריה יצא בנקיון, כפיו רחץ הממשלה. ראש
ליורשיו. המלוכלכת הכביסה את

 הקואליציה כינון לאחר אשכול, לוי של הראשון מעשהו
 (בהשתתפות הכלכליים השרים ועדת העמדת היתר, החדשה,
 החמור, המצב על הכלליים) הציונים של החדשים השרים

 ברצינותן, מראש פקפק כי אם הצעות, להביא מהם דרש
 נעימה. לא קצת אלטרנטיבית תכנית יביא כי מיד הזהיר
ריון. תכנית זו היתד. בן־גו

 השרים ועדת שוב להתכנס עמדה ימים שלושה כעבור
 סופית לאשר כדי הקואליציה, הנהלת ולאחריה הכלכליים

פרטיה• לכל בינתיים כבר הוכנה אשר התכנית, הפעלת את
 נתכנסו הכלכליים השרים ועדת ישיבת לפני אחד יום

 מגדר יצאה כבר שהתכנית הבינו הם הכנסת. חברי שוב
 להצביע יצטרכו אולי ומחר רציני בשלב נמצאת דבורים,
אי מטעמים ולא בכנות אשר מאלה, אחד בכנסת. עבורה
 החלים השלטון סמכויות את להרחיב מוכן היה לא שיים׳

 עצם התכנית. פרסום על-ידי מהמפרשים, הרוח את להוציא
ערכה. את מבטל ממילא היד. ההפתעה גורם בטול

 אחד לכתב רשמי ובלתי מחייב בלתי באופן נרמז הדבר
 — בעתונו הדבר את ופרסם מהר אשר ׳האופוזיציה, מעתוני

המשמר. על

מזהירה בדידות
 הועתקה לא שהידיעה בודאי התפלאו המשמר על קוראי

 בארץ, היומית העתונות של העליון המוסד אחר. עתון בשום
מה הצבאית־הבטחונית, לצנזורה נוסף אשר העורכים, ועדת

 את קבלה הסכם, ומתוך מרצון נוספת, צנזורה מעין זזה
 פרסום כי שטענה חשובה, ממשלתית אישיות של דעתה

 של הבינלאומי מצבה את לסבך עלול זה, ברגע התכנית
הכי. בלאו גם המעורער המרינה,
 גרימת של מהנימוק שוכנעתי .לא :טען יומי עתון עורך

 נכשלה התכנית כי ברור אולם הבינלאומיים, ליחסים נזק
הבינ בזירה ישראל את לםבך מה לשם לפועל. תוצא ולא

 עתון של תפקידו ?״ העולמית הכספית ובבורסה לאומית
 ניתן לציבור בינתיים, נשכח החופשי לאזרח ידיעות לספק

ברחוב. המהלכות משמועות שלו האינפורמציה את .לשאוב
 על הויכוח סובב התוכנית, עצם על מאשר יותר אולם

 לדעת הוא, לדיקטטורה דמוקרטיה בין ההבדל בצועה• שיטות
 עושה והשלטון דיבור, חופש אין בדיקטטורה : ציניקאים

 פי על ואף דיבור חופש יש בדמוקרטיה חפץ. שלבו מה
דעתו. על שעולה מה השלטון עושה כן

 האזרח יותר. נוח המצב רבים, אזרחים סבורים בארץ,
 אינו זה כרצונה. עושה הממשלה ז חפץ שלבו מה עושה

ו לזו מפריע ה יש האזרח• בעניני להתערב מרבה אינה וז
 :לו לקרוא מבכרים אחרים חופש. : זה למצב קוראים

 כלכלית, דיקטטורה בברכה אולי, מקדמים, היו הם אנרכיה.
בעקרון. פנים כל על

הס החנות של הראווה חלון שמשת נופצה
והוש ירושלים, ציון, שבכיכר הסובייטי פר

 אחוזי בנפט, טבולים סמרטוטים לתוכו לכו
 הטוען החנות, לבעל שנגרם הנזק להבות.

 : מדע כתבי רק תעמולה, ספרי מפיץ אינו כי
חרוכים. ספרים ששה מנופץ, חלון,

 חלון לפני הרחבה שמשה בבוקר, למחרת
סוערים. לויכוים במה השחור, הראווה

״יותר הרבה לעשות ״צריך אחד. טען !
אחרים. השיבו להם,״ עוזר רק .זה

 איסור על שמועות רחפו בה באווירה,
 את איש הרים לא ),10 עמוד (ראה בכלל מק״י
מדיני. במאבק כשיטה האלימות, נגד קולו

דת
אדור! עדור. רןאך

׳ .. - הדתיים, החוגים בהתמהמהם רבים שהפתיעו
^נ דיקוי׳* למלחמת לצאת _ ׳ ז? ?הכ״ י ?  י
 ׳• נכבי ויותר יותר מקום

י ז׳- קירות על הראשון. הצעד את י ־ , , , 
חניץ האטליזים בקרבת בעיקר שלים,  ש-
*3 שי> הנשכח המראה התחדש תיהם ו יי

 :כרוזים הודבקו ווים, על תלויים חזיר בשר
ארור  בחזירים, הסוחר ארור החזירים, מגדל .

״החזירים אוכל ארור שבעתיים !
 חוק הצעת הראשון. הצעד רק זה היה

 בשר ומכירת גידול את לאסור הכנסת, בפני
 היה ישראל, אגודת ידי על מוגשת החזיר,
 ל- אותם שריתקו מהכבלים חופשיים השני.

 יוכלו הקואליציה, קום לפני הממשלה כסאות
לקרב. לצאת הפעם

 פחות היה המטבע, של השני שהצד אלא
 עוד עלולים אינם הדתיים קולות : משמח
כ מסוגלים החזירים אוכלי למשבר, להביא

עזרתם. בלי גם מדינתם את לנהל יום
 לממשלת שכם נוטים שעדיין לדתיים ואשר

ריון, בן  בדרך, ללכת תמיד יוכלו הלא גו
 ״במקרה* להעדר : פעם בה הלכו שכבר

הכנסת. מאולם

ירושלים
הסבלני הניד

לר שנים מספר במשך שהצליחה העיריה,
של חיבה שם נתיניה בקרב לעצמה כוש

 בתחילת במתה על העלתה *, בלאש״ .סינימה
נח המחזה תוכן על חדשה. מערכה השבוע

 קטן חלק הסובלים. שהם הצופים, דעות לקו
הא לגורלה, חרדים ירושלים, תושבי של

 הגדול חלק ; בטרגדיה צופים הם כי מינו
 ב־ המתנהל דבר כל כי מזמן, שוכנע יותר,
 קומדיה. הוא יפו, ברחוב העיריד, של בנינה
 השבוע בתחילת שהועלתה התקציב, הצעת

 את לחזק עשויה היתה הירוק, השולחן על
האחרונה. הדעה

 מספרים, גבו על לשאת נאלץ הסבלני הנייר
העי המשק של העצובה המציאות שלגבי

העי שבין הקבצנית אסטרונומיים. הם רוני,
לי מיליון 7 של תקציב לעצמה קבעה ריות,

\ השנה גרעון לגבי .1952/3 לשנת רות )2 
 הוא :ביותר הנוח הפתרון נמצא מיליון),

החדש. בתקציב נכלל
תק מציעי מספרים״. של צרוף ״רק

 לשכנע נסיון, אפילו עשו לא החלומות ציב
בה הפעילים אחד אלישר, אליהו מישהו. את

ההצבעה. לפני הישיבות אולם את עזב כנתו,

חינם, הצגת־קולנוע : בערבית־רחוב *

 הקואליציה וראש הדין עורך אמדור, אלכסנדר
באו האחד הנאום את נשא קם, הירושלמית,

 : בפשטות הודה ישיבה, תה
 מתאים אינו באמת שהבינונו, .התקציב

 מספרים.״ של צירוף רק הוא למציאות.
 על להתקיים שתצטרך הבירה, עיר תושבי

 אחד: דבר הבינו לא ההלכתי, המספרים צירוף
 לירושלים מחברים אין למה כך, הענין אם

? מיליון 100 של תקציב

 כן לפגי יומיים שכת. של שכיתה
 שבקושי ילדים בפני רציניים מורים התיצבו
 : להם הודיעו רצונם, שביעות את הסתירו

משכורות. קבלנו ולא היות לשבות, נאלץ
אר המורים, ושביתת הילדים, של שמחתם

 כבר הראשון, ביום אחת. שבת בדיוק כה
 70ל4 שלו. החלק את החינוך משרד שילם

רו עירית המורים. משכר לירות) אלף 100( י
 כרגיל, הזדרזה, ,30ל4 לשלם החייבת שלים,
הלוואה. לבקש לבאנק, לפנות

)11 בפסוז (המשך
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