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 למיניהם וממתקים מאפה דברי מאכלים׳ אכילת בפני הציבור את
— אחר וזיהום חרקים אבק, בפני הגנה ללא ברחוב הנמכרים

יהרעלח לגרום או מחלות להעביר עלולים ולבן
;ממזון

ט ״ כי להזכיר הננו ר ס ״ ה ל ו ח כ  הצטיינות סמל הוא ה
התברואה תנאי מלוי על המקפידות למסעדות והמלצה

וההיגיינה.

בבית־אוכל לאכול בחר
הכחול״! ״הסרט בעל
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ופרפומריות מרקחת בבתי להשיג ל״י 1.50 השפופרת מחיר

ה9690 ג ל פ מ ב וצדק!״ מוסר איו ״
)9 מעמוד (המשך

 שבן־גוריון שאמר ורדה, פרופסור יש
 שיקול, זה רוחניותז זו אמת? זו עריץ•
 בעולם? טוב רושם עושה זה דעת?

 סתם. תבטלו אל איתו, תתח־כח קריאות:
מסו שאני אומרים הם אותם. לבטל זכותי

 ביטול? לא זה הילול? זה לדמוקראטיה. כן
עובדות? סמן־ על וזה

 מפא״י של החדשה שהמנהיגות להיות יכול
ל שמח אני כי אם אדמיניסטראציה. היא
 מפא״יים. לא ממקורות שהאינפורמציה ציין

 אותה! תקן קריאות:
 מקולות שנבחרתי במקום אותה, אתקן

הוגנות! בבחירות אחרות מפלגות שהפסידו
 ן לדק כן הגידו לזקן! כן הגידו קריאות:

מאור־יהודה? איש־הרוח עם מה הצודק!
 גם לכך. בקשר משהו, לכם אגיד אני

 חבר על־ידי שהוצא הכרוז את קראתי אני
 ויש איש־רוח איננו הוא מאור־יהודה. מפא״י

 כתיב. שגיאות גם לו
 שרירים! לו יש אבל קריאות:

ראית?
אותם! הרגשתי איך! ועוד קריאות:

להיות... יכול אבל נכה, שהוא יודע אני
 מסויים חוש לו שיש זה לומר שרציתי מה

 כך משום אבל מסויים, במישור לדראמטיות
מהמפלגה? אותו נזרוק לא הרי

 שיחררה והמשטרה היכר, הוא קריאות:
פתק. על־פ־ אותו

 למשטרה! פנה — מכה אותו ראית
מתחמק? אתה מה קריאות:

 של הסיסמות כל חן מצאו לא בעיני גם
 כן להגידו בקשר הרבה היססתי הבחירות•

מכרעת. בלבד דעתי לא אך לזקן,
 דיין לדיין. בקשר קלימנסו את הזכירו

 ואיש אפילו. מאוד, גדול גדול. גנראל היה
החל גדול. גנראל שהיה משום יפסלו לא

 בה. יושב והוא לממשלה מובאות טותיו
באריאנה! יושב הוא קריאות:

 ל־ מנת על בקלימנסו יש זכות איזה
 חז״ל: אימרת לעומתו אביא אני פסלו?

 למקומו.* שתגיע עד חברך את תדון ״אל
 קרוסמן. ריצ׳רד של בדבריו לסיים רצוני
 בו היחידי שהמקום אמר לוזיצמן באזכרה

יש היא אמיתית עממית דמוקראסיה פגש
הסטו שציבור מרוצה אני הכל בסך ראל•

עלי אך ידועה. לא בבעייה התעורר דנטים
 דמוקראטיה יש בישראל שאם לדעת כם

?מפא״י. יש בכך קטן לא חלק ממש, עממית
★ ★ ★

ך׳ סאשיסט —רץשא ״הפרופסור

סי מתחיל הראשון. הסיבוב גמר ך
והת — תשובות שאלות, של שני בוב ג•

 מנר, מיכאל הסיבוב את פותח חמקויות.
 וסוציולוגיה: לכלכלה לשעבר סטודנט

 לראש המקורב ממקור לשמוע אשמח אני
 עקרוני, לעניין הזמן כל שלחם הממשלה,

 ומדוע זו, במלחמתו יותר ממשיך אינו מדוע
 את תתקן שלא בממשלה לשבת מסכים הוא

 לבון, הדחת אחרי מדוע, שנעשה? העודל
המלחמה? לפתע נפסקה

 חוששת מסא״י מדוע לשמוע אשמח שנית:
מבחירות?

 את פרס מר של ולציטוטו לדבריו ואשר
 נאחז לחינם שלא נראה שאקי: הפרופסור
 מצדדי של לצידם דווקא המכובד הפרופסור
 אולי המעטים אחד למשל, אני, בן־גוריון.

 ספריו את לקרוא הסבלנות להם שהיתר, •
 שאקי שהפרופסור לכן, יודע, ואני הסוף. עד

 מוסוליני. חסידי תלמיד מוצהר, פאשיסט
 איתו. תתווכח כך שעל מציע אני פרם:

מהיום. לא ומוצהר ידוע הדבר קריאות:
 מצהיר פרס שמר לשמוע שמת גם אני
ה מידידו להבדיל — בכוח צורך שאין
וגמרנו*. ״זבנג קרוב

המס היעלמות בדבר סרס להכחשת אשר
 לך?״ ״מניין ושאל טען פרס שמר מכים
ב אמש זאת אמר בר־יהודה ח״ב ובכן,

 הוד. בקולנוע פומבי,
יחליטו. שהשופטים מציע אני פרס:
 זו משפטית. חקירה אינה הרי זו אבל
 מיסמכים נעלמו האם רגילה: בלשית חקירה
מי? ועל־ידי

הממלכתי המישור★ ★ ★
תל באוניברסיטת סטודנט פרלמן, ור **
 רביבים: חבר אביב, •■

 פשוט אני שמעון. לך שאקרא לי סלח
 דווקא שמעון, ובכן, זאת• דיבור לדרך רגיל

 שעכשיו האחרות, המפלגות ולא מפא״י
פנימיים, מפא״י בענייני כביכול מתערבות,

 למישור עניין היא שהפרשה שהכריזה היא
 העובדה מונחת העניין ביסוד אך ממלכתי.
שהצ דברים ישנם הדמוקראטיה שבשאלת

 להעמיד שמנסים כפי ולא הפרשה, את מיחו
 חיסול סכנת הצמיחה הפרשה כאילו זאת,

מאבק זהו דבר, של ביסודו לדמוקראטיה.

 אי־אפשר במדינה. החברה של דמותה על
 ברשימה, מספר רק שהוא לבון על לומר

 להתערבות עדים אנו משהו. מסמל כשהוא
הסתדרותי. במישור ממלכתית

 שזקנתו לומר רק אוכל לבן־גוריון: אשר
 מנסים ואנשיו הוא צעירותו. את ביישה

 יכול ואינך לדמוקראטיה. חדש תוכן להכניס
 ה־ נהרסה בו המדוייק הרגע את להגדיר

 מבפנים. כל קודם נהרסת היא דמוקראטיה.
 אומר בן־גוריון מישהו? זאת הגדיר איך
 ועוד ״אני אלא, עוד״, ואפסי ״אני לא

אפסים״. כמה
★ ★ ★

סןזר סו, ו  תל־ באוניברסיטת סטודנט קיו
 מפא״י: של תא־הסטודנטי־ם חבר אביב,

 במה לא הוא לדמוקראטיה שנעשה העוזל
ש בכך אלא טוענים, כביכול שאנשי־הרוח

שי סמכויות עצמה על נטלה מבצעת סמכות
הסטו לצעוק צריכים היו כן על פוטיות.

למפל נוח הפגנות־סרק. להפגין ולא דנטים
ולהס הממשלה שולחן ליד להסתדר גות
 לדמוק־ הסכנה סטודנטים. של בגיבוי תתר

 ליהפך שעלולות בבחירות דווקא היא ראטיד,
 זוהי — יצביעו לשנתיים אחת למישחק.

האמיתית! הסכנה
★ ★ ★

ב בו סי ן ה רו ח א ̂יי*ה ^■***•**■■■
ב ע ו גי ה־ להשיב. פרם של תורו ה

 כן על חצות, אחר כבר היתד, שעה 11/
 יותר: ומהירות קצרות התשובות נעשו

 כאן מייצג שאני להעיר ברצוני ראשית,
ל בתשובה עכשיו, שלי. דעותי את רק

התפטרו על הודיע בן־גוריון מנר: מיכאל
 דחה רק הוא המסקנות. הגשת עם מיד תו

 ידעו הממשלה חברי וכל לזמן־מה, אותה
 תבע לא גם הוא למעשה. התפטר שהוא
 לבון אם רק אחת• פעם אף חקירה, ועדת
ל אחרת דרך אין משפטית. ובדרך רוצה
 יודע כמוני, בן־גוריון את שמכיר ומי גביו.

 להילחם ימשיך שהוא הסיכויים כל שישנם
 להיות פוחד אינו הוא הלאה. גם כך על

לא־פופולארי.
והפ דעתי את ששיניתי ששמחת שמחתי

ש רק מצטער אני בכוח. להאמין סקתי
ל ריטרואקטיבית עולמי השקפת את סידרת
 אתה לפחות שעכשיו מקודד. אני זה. צורך

 שאתה הרושם לי יש כי אם לי, מאמין
 שימוש בעד אני ואומנם בי. חושד עדיין

 ישראל. את כשמתקיפים רק אבל בכוח,
 פאטריום! איזה קריאות:

 הכבוד כל המיסמכים: להיעלמות אשר
 הוד. לבית־קולנוע הכבוד וכל לבר־יהודה

 בבתי־קולנוע זאת לברר לא מציע אני אבל
חקי ועדת דרשת המשפט. בבתי אלא
 יביא אחד כל אם בבקשה! — ציבורית רה

 — נאומים תחרות זאת תר,יד, ולא עורך־דין
 זו בנקודה שלפחות שמח אני בבקשה!

השווה. לעמק הגענו
ההסתדרו במישור פוטר שלבון צור אמר

 שלושה ישנם אך ממלכתי. מישור על־ידי תי
הצ המפלגתי. המישור גם ישנו מישורים.

 עמד שבראשה רשימה בעד בבחירות ביעו
 אם שמחליטה היא המפלגה בן־גוריון. דויד
 לא. או איומים מריבות, או צוות רוצה היא

 להיות פוסק דמוקראטי שכשמשטר טענת
 אפשר איך הרגע• את לקבוע קשה כזה,

 בלתי־דמוקראטיז משטר בישראל להנהיג
 שאי־אפשר אמרו בגרמניה גם קריאות:

הנהיגו! שם וגם
לישראל. גרמניה בין הבדלים קצת יש

 גשם יורד שבגרמניה שמשום לי תומר אל
מטריות. מיד נקנה

 דבר. אותו שזר, אמר לא איש קריאות:
 האקלים מבחינת אפשרי שזה רק אמרנו

והאווירה. הרוחני
 שאומרים אנשים עשרות ישנם במפא״י

 המזכירות? חברי 12ל־ משהו קרה לזקן. לא
 יקרה. עוד חכה, קריאות:

 במרכז איפה? אישיות: פולחן על דברו
ז בדבר מפא״י?

 עם מה פוסט? ג׳רוסלס עם מה קריאות:
אלמוגי?

 הכנסת לכבוד שלא סבור אני גם ליוסף:
מאשי אם אך שנה. כל בחירות לערוך הוא
 לזה בכוח, שולטת שהיא מפא״י את מים
 יש שם המצביעים. — אחד שופט רק יש

 כמו לאיש־הרוח — אחד קול רק אחד לכל
 ללכת מוכנה מפא״י שיחליטו! — ללולן

 הזאת. להתמודדות
 מלה. רק זרקה היא ההסתדרות על

הדח המצאת עניין שכל חושבני ולבסוף,
 לשרת בא לדמוקראמיה סכנה ששמו ליל

ב הדמוקראטיה. את ולא מפלגתיים רודחים
 שום אין קטנות, מפלגות שורת של משטר
המפ אם מנהיגיו, או המשטר לשינוי סיכוי
 ולשנות השלטון את לכבוש מעוניינות לגות

הבחירות. שיטת את להצליף יש המשטר, את
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