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ל״י 25.— תבל ארצות לכל •

אויד, בדאי
 אירופה ארצות לכל •

 פרס תורכיה), (כולל
ל״י 40.— עדן הכתר ומושבת

 חבש, לדרום־אפריקה, •
ל״י 50.— בורמה גאנה, ליבריה,

קנדה, לארצות־הברית, •
ל״י 60.— ומקסיקו קובה

ל״י 70.— דרום־אמריקה לארצות •

1 מס. האויב
 הזנה עקב לבריאותנו האורב
 מחלת היא הרי — נכונה בלתי
רפו מחקרים והעורקים. הלב
 אשר שהכולסטרול העלו, איים
 אפשר אלה. למחלות קשור בדם

משתמ אם כמותו, את להפחית
 המכילים מאכל, בשמני שים

רוויות. בלתי חומצות
 בארץ ממשלתי חולים בבית
 ש־ הוכיחו אשר בדיקות, נעשו
 המצטיינים ״טיודבית״, שמני

 בלתי חומצות של גבוה ברכוז
במק לטובה השפיעו רוויות,

 כלי מחלות של מסויימים רים
 תאפשר זו סגולתם והלב. הדם

 לשמור הנבונה הבית לעקרת
משפחתה. בריאות על
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□ □ תנאו ת שנע ו ר ח ל
 לתוך קרא תכלת־לבן,״ חיפה לך ״שלום

 את ששילהב אלגנטי, גבר מיקרופון־ענק
 בני את בירך אחדים! ימים כעבור שומעיו.
 מאוצר הלקוחה סיסמה, באותה תל־אביב

 מנחם ה״כ זה היה ז׳בוטינסקי. של נאומיו
מפ של הבחירות חזית בראש שעמד בגין,
 מנהיגי משאר יותר רבה פעילות גילה לגתו,

המפלגות.
שבי /,הזה ״העולם כתב מדווח

 העצבים מרכז במצודת־זאב, קר
החרות: תנועת של

במד מתרוצצים וסבלים ציירים שליחים,
 מאות של מסע־הבחירות את מתכננים רגות,

 רמזור, לקבוע מציע מישהו נואמי־המפלגה.
 צדדי בחדר רעהו. את איש ירמסו שלא כדי

דרו (״אברשה״) אברהם המנצח־הכללי יושב
 תנועת־החרות מזכיר שחרחר, ממושקף, רי,

לה תפקידו: שלה. העולה האירגוני והכוח
בגין. של נצחונו את כין

 על להגיב ממהר סיגריה, מצית דרורי
במ ״קראתי הזה: בהעולנו שהופיעה ידיעה

 אסיפו־ את יקיים דיין משה כי תצפית דור
מם־ אחריו ילך בגין, של התכנית לפי תיו

השול אל מתכופף בשקט, מתחיל הוא זו?״
 ומשגע בחירות בלי עליה יושב ״סרלין חן.
 במכת־אגרוף ומעיף דרורי טוען כולם,״ את

ארו על שהיה מפלגתיים מסמכים של אוסף
 עתון כל רוקח, את העיף ״הוא הפרטי. נו

 הראל, בבה, — שלהם ח״כים שארבעה כותב
 בכנסת מקומם על ויתרו — ובז׳רנו סוזאיב
 את מכיר אני בלוף, הכל זה הטוב. מרצונם

 שהמפלגה מפני הלכו הם האלו. הסיפורים
 השני, את שם מאשים אחד כל מתפוררת.

הקודמות.״ בבחירות הכשלון בגלל עוד
מת תנועת־החרות הלב. על היד עם
 תאשים מפא״י, על כבדה להתקפה כוננת
 תוציא זה לצורך מדהימים. בכשלונות אותה
 על יצביע אחד כל מיוחדים. פלקטים חרות
 את להפיל כדאי בגללה בלבד, אחת סיבה

 כוח־ בעזרת סיסמת־הבחירות: מפא״י. שלטון
השחץ. שלטון נפילת — מחץ

בי יש כי מפא״י הודיעה שבועיים לפני
 במגדל־העמק, בגין של נאומו תקליט דיה

 פרשת לפני יום עשרים — דבריו כי טענה
 כתב דרורי העדתי. למרד גרמו — ואדי־סליב
ההקלטה. את ביקש לאלמוגי,

במ חרות את שהעמיד זה, פירסום דוקא
 של תוכניתו דרורי. את הדאיג לא עדין, צב

 להשמיע הנאום, הקלטת את ;להעתיק דרורי:
ינאם לא בה אסיפת־בחירות בכל אותה

* בחיפה מנהיג־חרוו!
דיין? אחרי סי בנין; אחרי דיין

 ילך דיין אם עבורנו: מצוין זה למקום. קום
 אחרי אף־אחד נשלח לא אנחנו בגין, אחרי
להצ מישהו ישכנע. לא שבגין במקרה דיין.
 את בשבילנו יגמור דיין חרות, בעד ביע

העבודה.״
 חרות אנשי שדנו. דא זה המשטרה

 לגבי אופטימיים שנים ארבע כבר מהלכים
 גדל האחרון בשבוע בבחירות. סיכוייהם

 שלנו,״ המפנה זה ״חיפה העצמי. בטחונם
 מזגו־ הזיעה את מנגב כשהוא דרורי, מסביר

והמש משטרתי, דו״ח לי ״יש גיות־משקפיו.
 כותבים: והם שלנו, לא זה כידוע טרה
אומ הם ואם איש. אלף עשרים — בגין אצל
 עשרים לפחות זה אז אלף, עשרים רים

מכיר.״ אני שלנו, וכולם אלף. וחמישה
 מחטטים הוכחות, אוספים חרות אנשי

 דבר להוכיח כדי וטבלות־ענק בספרי־חישוב
 למפא״י שניתנו הקולות מן חלק בלבד: אחד

להם. משוריין להסתדרות, בבחירות
 מוכנים חרות אנשי ולבן. שחור שנור

 מסרבים רבים, נושאים על בקלות לדבר
 המשטר מן החדשים המתחרים על לשוחח
 על אחת מילה לומר מוכן דרורי החדש.

 מן תמיר שמואל לפרישת שהביאו הסיבות
 מזה: יותר יאמר לא בגין כי טוען המפלגה,

 ומנסה אישי, רקע על המפלגה את עזב ״הוא
עקרוני.״ אופי לפרישתו לתת

ומס בעצבנות בחדר המהלך שדרורי, כדי
 דרור יתן אליו, הפונים מפלגה חברי לק

 טענת עדינה: בנקודה לגעת צריך לפיו,
 לתנועת־החרות בניגוד כי המשטר־החדש

 היהודית המגבית מן כספים מקבל אינו
המאוחדת.

 בצורה עונה למשקפיו, מעל מציץ דרורי
 הוא בחוץ־לאס? תמיר עושה ״מה בהירה:

 שעבר לחבר שלום לומר טיול, לשם נסע
 ״זה השולחן, על דרורי דופק לא,״ ניתוח?

המג כסף אצלנו כסף. לקחת נסע הוא לא!
 שלנו. החקלאית להתיישבות הולך ביות
 אז בחירות. לצורכי השנור את עושה תמיר
וה משחור, שחור הוא שלנו השנור מדוע
ולבן?״ נקי שלו שגור

 של אחר לשלב עובר אויר, נושם דרורי
מפלגה מין ״איזו הכלליים. הציונים התקפה:

 במגדל־העמק בגין של נאומו כי עצמו. בגין
חרות. אנשי של לאוזנם נעם

 אלמוגי ״אם בתנועת־בטחון: דרורי מסביר
 יודה הוא כנה, בשיחה הלב, על יד עם ידבר

 למתיחות כלל גרם לא בגין של שנאומו
הבינעדתית.״

 נקו- על אצבעו את דרורי שם זו בצורה
 החרו־ מערכת־הבחירות כל של דת־התורפה

העד למהומות בתוקף התנגדה חרות תית.
 מהן. להסתייג כדי הכל את עשתה תיות,

 בני לקולות דווקא חרות זקוקה שני מצד
 בתנאי- המורדים המקופחים, המזרח עדות

 ואדי- למורדי באהדה והמתיחסים מחייתם
 גורלה את שתקבע הגדולה, השאלה סליב.

 בגין מנחם יצליח אם בבחירות: חרות של
בוח באוזני אלה סותרים קודים שני ליישב

הפוטנציאליים. ריו

עתונזת
ש ה האי מ ג דו ל

 השבוע שנזעקו אחרים עתונים כמה כמו
 הפליה כל קיימת לא בעצם כי להוכיח
 הארץ היומון גם הקדיש בישראל, עדתית

לנו האחרון ערב־השבת מגליון שלם עמוד
 אפריקה צפון ״עולי הכותרת תחת זה. שא

 לספר העתון סופרי ניסו להקלט״ שהצליחו
 מתלוננים שאינם צפון־אפריקאיים עולים על
גורלם. על

 מצפון־אפריקה, לעולה ציורית דוגמה
 כתב מביא מתלונן, ואינו להיקלט שהצליח

 עובד שנים ״תשע ריבון: נתן בגליל הארץ
ושכ קבוע הוא אין בעין־גב. והניס אברהם

 לחודש, ברוטו ל״י 200 בממוצע יומי, רו
נטו.״ ל״י 190 שהם

 שמונה אתה מפרנס ״ובזה הכתב: שאל
בחו פעם אתם, ״רואים התשובה: נפשות?״

 פורע אני המשכורת, את מקבל כשאני דש,
 אותה.״ ומחסל חובות ערב באותו עוד

)12 בעמוד (המשך

 בן־גזריזץ דויד יעל מצביע שהוא בשעה *
העדתיות. למהומות כאחראי
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