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 להגיש אם הכלליים הציונים את שאלה לא ׳מ•*מפא
 הוצאת לאחר גרינוולד־קסטנר. כענין משפט 7

המש שר על-ידי ניתנה המזעזע פסק-הדין
 ידיעת בלי ושוב הממשלה, ראש ביזמת הפרוגרסיבי פטים

 עוד ערעור להגיש המשפטי ליועץ הוראה הכלליים, הציונים
 ״קול הממשלתי המוסד כפסק-הדין. לעיין הספיק שהוא לפני

 הערעור, הגשת את חוזרים בשידורים להדגיש הזדרז ישראל״
 בפומבי. פסק־הדין את מבקרים החלו ונואמיה מפא״י עיתונאי

 הרושם והתחזק הלך ובתפוצות כארץ היהודי הציבור כעיני
שמו. את ולטהר קסטנר על לחפות בולה הממשלה רוצה באילו

* * / / *  בכד צל המטילות אלה לעובדות אחראית י
0* והפוג- ישראל במדינת השלטון יסודות על ׳ □

 הכלליים הציונים המוסרית. כסמכותו עות
 איש עם ישראל ממשלת את לזהות לנפיון יד לתת יבלו לא

 תולדות של ביותר השחורה כפרשה איומות עכירות על שנאשם
 את ניקה כטרם לבך זכאי איננו קסטנר שמר ובמיוחד ישראל,

 לאחר משפטית סמבות עליו שהטילה הבכר מהכתם עצמו
ימים. שנתיים שנמשך המשפט בבית ומעמיק גלוי בירור

הכלליים הציונים
 הציונים נלחמו ומתמיד מאז זאת. למזימה יד לתת יבלו לא

 נכנסו הבלליים הציונים לממשלה. מפא״י כין זהות נגד הכלליים
 מפא״י כנגררים. ולא בשותפים תרומתם את ותרמו לקואליציה

 הנכנעים שותפיה על־ידי הורגלה מפא״י לבך. רגילה היתה לא
 בל את ההזדמנויית בבל לאשר מנת על קיימת הממשלה כי

 שלימות למען למפא״י. נוח אשר בל ואת מחליטה מפא״י אשר
 לא הכלליים הציונים הלכו לאומי, מדיני כצורך הקואליציה,

 כל של נשמתו נימי את המרעידה כשאלה אך לוותורים. פעם
 אין לפשרה, מקום אין הזאת, הטרגית בתקיפה חי אשר יהודי
כלשהו. להסבם אפשרות בל גם ואין כלשהו, לוויתור מקום

ת מ. הכלליים הציוניםשר
 מפא״י שלה. היחיד שלטון תקופת תמה בי למפא״י לקח נתנו

 הגרורות המפלגות אם מפלגתה. בכסניף בממשלה עוד תנהג לא
 להמשיך רוצות המזרחי והפועל המזרחי הפרוגרסיבית, במפלגה

חוק. בשלטון הרוצה העם, אותן ישפוט מפא״י, את לשרת

צביטו
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