
יערי מאיר
בנשק משחקים האלופים כי

המדינה. ומצב מפא״י
 ארמון־דוד אולם את מפ״ם צירי כשעזבו
 בתוך הקלה. הרגשת להם היתה בתל־אביב,
ה כל נואמי בין הבלתי־פוסקת ההתחרות

 יערי היה שונים, כבוד תוארי על מפלגות
ה אלוף נדיר: תואר לקבלת רציני מועמד

הבחירות. מערכת של והרציני היבש נאום
 בבוקר למחרת לאן? - כני־טוכים

 הציבה מפא״י ליערי. רציני מתחרה. הופיע
 כרזות 14 בתל־אביב הוד קולנוע במת על

 ועד נציגי חמישה א׳׳ האות את הנושאות
אל קולות ומושך התל־אביביים הסטודנטים

 ביותר הבלתי־מובן הנואם אבן, אבא גנטי:
סטודנ מאות כמה ריכז הבחירות, במערכת

שאלו כל על לענות הבטיח וקשישים, טים
 אמר באים,״ שרבים פלא לא ״זה תיהם.

 מציגים בערב ״הרי האסיפה. ממארגני אחד
לאן?״ בני־טובים הסרט את פה

 לשלוש זמן השאיר לדבר, הירבה אבן
בלבד. שאלות

 לערבים?״ קצת להתחנף כדאי לא ״האם
בלעג. הסטודנטים אחד שאל

 השאלה: על לענות מיהר נבהל, לא אבן
 אולם במדבר, שתול עץ כמו אומנם ״אנחנו

בערבים.״ לזלזל לנו אסור
להס התכונן סוערות, תשואות קצר אבן

ה הפצצה עניין על גם זהיר בניסוח תער
 לידידים נסביר ״אנחנו הצרפתית. אטומית

 לעזור באפשרותנו שאין באפריקה, שלנו
 ב־ שלנו לקול יש בכלל ערך איזה להם.

זיעתו. בנגבו אבן הוסיף או״ם?״

סליב אדי1
כללית מכירה

 בתחילת עמדו סליב מואדי מארוקאים 14
אשמ בחיפה. השלום בבית־משפט השבוע

 למחרת הראשונה, בהפגנה השתתפות תם:
 על־ידי אל־קריף עקיבא הסבל של פציעתו

 בן־ דויד ).1137 הזה (העולם ושוטר סמל
 וחוייבו נשפטו שכבר חבריו, ושלושת הרוש
 ליל במאורעות חלקם על שבוע לפני בדין

 הובאו ביולי, 31ה־ של הגדולה הפרובוקציה
זה. במשפט לעמוד מבית־הסוהר, הם אף

 מן להשתחרר היה קשה הצד מן לצופה
 חדש במשפט פעלה המשטרה כי ההרגשה

 כי הרת־אסון. נקמנות של רגש מתוך זה
 כקולט־רע־ שימשה ביולי 9ה־ של ההפגנה

 את לקלוט מובהק אזרחי אמצעי — מים
 והפי אל־קריף מפציעת הנרעש ההמון זעם

ה הבינה גם כך בלתי־אלים. לאפיק נייתו
 שמפקדיה שעה ההפגנה, את עצמה משטרה

 טבול ודגל שחור דגל שנשא ההמון אל יצאו
 להתפזר מהמפגינים ביקשו המפקדים בדם.

ייענשו. ליריות האשמים כי הבטיחו בשקט,
 אמנם מצאה המשטרה של חקירה ועדת

 משוטריו• ואחד גולדנברג אשר הסמל כי
ל נעשה מה הצדקה. ללא באל־קריף ירו

 המארוקאים? מרד להבת את שהציתו שניים
לדין? הובאו האם

 לדין, השבוע שהובאו הם המפגינים לא.
 אבא חיפה עירית וראש שהמשטרה אחרי
 בהפגנה השתתפותם כי להם הבטיחו חושי

להם. תסולח
 עמוק השבוע פגע זה משווע חוסר־כנות

 חדר גם הוא הואדי. תושבי בלבבות מאד
אח אזרחים אלפי מאות של ליבותיהם אל

פעולת־נקם אמנם אם ספק שהטילו רים,

 עד פורסמו לא אף שמותיהם אשר *
המשטרה. על־ידי חיום

 הקרע את לאחות בכוחה יש זו מובהקת
סליב. בואדי שנתהווה שותת־הדם

במש בלטה לפרקליטים. כסף אין
 פחות: לא מדאיגה תופעת־לואי 14ה־ פט
 היה סניגור. להם נמצא האחרון ברגע רק
 הרצברג, פישל הקומוניסטי עורך־הדין זה

 חסרי־הפרוטה. המארוקאים על להגן שהתנדב
 את לידיו שקיבל תמיר, שמואל עורך־הדין

הכו היה בן־הרוש שמשפט בשעה ההגנה
 כי הודיע המדינה, של ביותר הלוהטת תרת

 ואדי נאשמי את ולייצג להמשיך יוכל לא
לו. לשלם ביכולתם ואין מאחר סליב,

 הואדי מתושבי עשרות ממתינים כיום
בהפ השתתפות על אם — משפטם לעריכת

 שפרצו בקרבות־הרחוב או ביולי 9ה־ גנת
 31ה־ של המשטרתית פעולת־התגמול אחרי

מש את לפרנס ידם משיגה בקושי ביולי.
 אינו מהם איש — לעורכי־דין לשלם פחתם!

כך. על לחלום יכול
 של המשפטי המנגנון כל עומד נגדם

 להכניס היא המוצהרת שכוזנתו המשטרד״
 הגנה סורגים. מאחורי אל הנאשמים כל את

 חלק לפחות להציל עשויה כלשהי משפטית
ל תעודת־עניות זו ״תהיה אלה. מאומללים

במדי עורכי־הדין של הבלתי־ספורים אלפים
 להגנת שיתנדבו כאלה יימצאו לא אם נה,

מנ אחת התייפחה חסרי־יכולת,״ נאשמים
הנאשמים. שות

 ,14ה־ משפט התחלת אחר שעקב עתונאי
הכל המכירה ״התחילה בציניות: הפליט
ש המשפטית ההגנה תימצא לא אם לית.״

כל במכירה הפרט של זכויותיו את תבטיח
 להירשם סליב ואדי פרשת עלולה זו, לית

בתול והמבישות העגומות הפרשות כאחת
הישראלי. המשפט דות

בחירות טוטו
וזכה - שלח
 לנעלים בית־מלאכה בעל פרדלסקי, יהודה

 אזרח היה תל־אביב, ,15 בן־יהודה מרחוב
 שליחי אליו באו השבוע בתחילת מאושר.

ה בפרס זכה כי לו הודיעו בחירות, טוטו
 תוצאות את ניחושו ל״י. 50 בסך שבועי

 היה בחירות, לטוטו שלח אותו הבחירות,
השבועי. לממוצע ביותר הקרוב

כניחושו, שקבע, היחידי היה לא פרדלסקי
בכ יקבלו, הראשונות המפלגות שלוש כי

 הציונים צירים! 37 — מפא״י הבאה: נסת
 צירים. 15 — חרות צירים! 19 — הכלליים

 כי שהאמינו משתתפים 25 עוד היו מלבדו
הבחירות. תוצאות תהיינה אלה

ש כפי הניחושים, של המדוייק הממוצע
 רואה־חשבון היגר, יעקב מר על־ידי נקבע

 — מפא״י מזה: במקצת שונה היה מוסמך,
 צירים! 18 — ציונים־כלליים צירים! 38

 השבוע ממשתתפי איש צירים. 15 — חרות
 על־בן הוגרל והפרס זה, לממוצע קלע לא
 שתי אגב, ביותר. הקרובים המנחשים בין

 הג־ ״שלושת אחרי to הצועדות המפלגות
 צירים! 10 — דתיים־לאומיים הן: דולים״,

 8 — מפ״ם צירים! 10 — אחדות־העבודה
צירים.

 בצ״ב פעיל חבר ),59( פרדלסקי הסביר
 אותו דחף מה שנה, 25 לפני ארצה שעלה

 השבוע: דווקא בחירות במוטו להשתתף
הראשו בשלבים שעכשיו, חשבון ״עשיתי

מ משתתפים פחות יהיו התחרות, של נים
 לזכות וסיכויי האחרונים, בשבועות אשר

 למה אז יותר. גדולים הם השבועי בפרס
השבוע.״ שלחתי הגדול? לבדן להכות

114* הזח חעולס

מאת החדשה לשנה האיחולים מיטב

ת ו נ ח ם « נ * ד ע ל ה ע ש
מנותית קרמיקה מתנות, עדינה, או

עממיים במחירים מקומית, ביו׳וטריה

 10 ישראל מלכי ככר תל״אביב,
 גבירול אבו פרישמו רחוב פנת
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