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בן־־גוריון דוד חינך אתכם
!מפ״ם חינכה אותנו

חשבון: נביא עכשיו
 הביש עסקי את ביצעתם
 שקר לדבר בכירים קצינים הדחתם

 עסק־הביש תיקי את השמדתם
 צדקתו כשהוכחה לבון את הדחתם
 במדינה צבאית הפיכה לחולל הממשלה לראש הצעתם

 שלא צבאיות פעולות בביצוע זה את זה האשמתם
הבטחון לצרבי

 גרמניה בשודקי שלנו הטהור ההגנה נשק את מטמאים
ופורטוגל

של מפיו  עבריים מחנכים משגרים
 גלובקה הנאצי
 זלזול של אוירה יצרתם

יישובי־הספר
 ישראל מדינת את עשיתם

ממון
 כל מלחמה בהלת מלבים
אלה כל את עשיתם

של בעורפם והתנכרות

וטפילי לספסרים גן־עדן

בסכנה ששלטונכם אימת

בן־גוריון! דוד חינך אתכם
מפ׳׳ם! חינכה אותנו

 בישראל! צעיר אדם
לבינינו! בינם שפיט

המא הפועלים מפלגת
הצעיר הדור מטה

אנחנו לא — ! ם ת א
אנחנו לא — ! ם ת א
אנחנו לא — ! ם ת א
אנחנו לא י— ! ם ת א
אנחנו לא — ! ם ת א
אנחנו לא — ! ם ת א

אנחנו לא — ! ם ת א

אנחנו לא — ! ם ת א

אנחנו לא — ! ם ת א

אנחנו לא — ! ם ת א

אנחנו לא ___ ! ם ת א
אנחנו לא — ! ם ת א

לאפיה. המובחר השמן

 אמת- דובדיס אנו
בעצמו! כובס אינו ״זיו׳

 הכביסה מכונת בעזרת ״זיו״, אבל
 כביסתן את ומלבין מנקה שלן,

עדין: ריח לה ומעניק
 ופירוש מוגבל קצף עס כובס ״זיו״
המכונה. על שמירה — הדבר
 על ימליץ הוא המומחה, את שאלי
״זיו״ו

ת ר צ ו ״ ת ה ק נ ״
: היחידים המפיצים

בע״מ ״נורית״ חברת

ץ הקריירה מחיר מה
 שהיתר. זהר נערת של ספורה
.לכל מוכנה .  להיות כדי .

לכוכבת.
— המלא הספור

צוחקת״ מתה ״דונה
 בארץ, הקיוסקים בכל להשיג

אג׳. 75 :המחיר
 ללא ״מלאך את קראת טרם אם

 טופס להשיג הזדרז — נבל״
ואוזלת. ההולכת מהמהדורה

■1י1 ־ !
/^ ל י

במדינה
העם

הריק החלל אל
 בשמים. מסתובבים גופי־חלל ״שלושה

. ,ביפ המצייץ רוסי, ספוטניק הוא האחד .. 
. . . פ י  אמריקאי, דיסקאבר הוא השני ביפי. ב

. המשמיע . . פאפ . פאפ ,  השלישי .׳פאפ ..
..,אל״ף משמיע והוא ,2 שביט הוא . 
.אלף . אלף׳.״ .

 שנולדו מאות מיני אחת היתד, זו בדיחה
 הראשונות בשעות ספונטאני, באופן השבוע

הישר הטיל שיגור על הידיעה הפצת לאחר
 הן נימה: אותר, היתד, לכולן כימעט אלי.
מפא״יי. תימרון־בחירות בטיל ראו

ש לאווירה אופיינית תופעה זאת היתד,
 העיר־ במדינה. האחרונות בשנים השתררה

 בענייני מפלגה ענייני של המוחלט בוב
מוקד בטחון בערכי הציני המישחק מדינה,

 כה אי־אימון יצרו אלה כל — ביותר שים
 חדש אירוע שכל עד ההמונים, בקרב תהומי

 של המקטנת לזכוכית מבעד מייד נראה
קטנה. מפלגתית אינטריגה

 השתתפו בו — חשוב אירוע הפך כך
 רמטכ״ל שר־הבטחון, סגן ראש־ה,ממשלה,

למע — אחרים מרכזיים ואנשי־בטחון ,״לצר
קטנוני. מפלגתי מד

ם רי ם. ש מי ל צ  ראתה לא עצמה מפא״י ו
 את עשתה היא לה,יפו, רעה. בעין זאת
 כי יבין בישראל הבוחרים אחרון שגם הכל

 אלא ישראל, עם של הישג אינו 2 שביט
מפא״י. ראש של אישי הישג

 ובפירסומת עצמו במעמד הובלט הדבר
 לא ישראל ממשלת שרי אליו. שנתלוותה

 על מאומה ידעו לא ואף — כלל הוזמנו
 השר אף הוזמן לא הטיל. לשיגור התכונה
 — להלכה — הופעל בו לשטח האחראי

 השרים מכל המטאורולוגי. השטח הטיל:
 גולדה — אחת מפא״יית שרה רק הוזמנה

ה בזמן שהשלימה כך על כפרס — מאיר
 מדיניות־החוץ העברת עם לחלוטין אחרון

פרס. שמעון לידי הישראלית
 חברי למעמד הזמינו שלא הגורמים אותם
ש צלם־יומן למקום להזמין דאגו ממשלה,

. המאורע. את הנציח
״ ר ב ד *. ״ ת ע צ  הסרט, הושלם כאשר בי

 רצתה היומן חברת קטנה. בעייה נתעוררה
 ל״י חמישים עבורו ישלמו בתי־ר,קולנוע כי

 הנכנס נוסף, קטע שזה מאחר לשבוע,
 סרבו, בתי־הקולנוע, בעלי השבוע. באמצע
 הקטע את ולהכליל הדבר את לדחות הציעו
 גבע יומן הודיע לפתע ואז, הבא. ביומן

 בתי בעלי טענו תשלום. כל דורש אינו כי
 גבע: מנהל טען שילמה.״ ״מפא״י הקולנוע:

 לא הוא גם אולם שילמה.״ לא ״מפא״י
התשלום. על וויתר מדוע להסביר ידע

 יומון עשה השיגור, אחרי מעטות שעות
 חד־פעמי כימעט שהוא מעשה, דבר מפא״י,
 שהודיעה מודעה, ברחובות הפיץ הוא לגביו.
ה שיגור על פרטים יפרסם שדבר ברבים

 התפוצה להגברת אמצעי זה היה לא טיל.
 להזכיר זו בדרך ביקשה מפא״י העתון. של

הטיל. את שיגרה מפלגה איזו לקהל
 מודעות מפא״י, פירסמה היום למחרת

ב המפלגה התפארה בה בעתונים, גדולות
במדי שהושגה המדעית״ ב״העפלה גלוי

לה. הודות נה
ען ח׳ מ . ל  שאר את העמיד זה מצב א'

 'את לשרת האם קשה: ברירה בפני המפלגות
קוראי־ למקהלת הצטרפות על־ידי מפא״י
ולהסת הטיל בחשיבות להמעיט או ר,הידד,

הלאומית? בשימחה כפוגעות ייראו פן כן
 ״שהחיינו בגין מנחם בירך באסיפת־עם

 מעשה זה היה המפא״יי. הטיל על וקיימנו״
 המפלגה היתד, תנועת־החרות כי — הגיוני

 סכום לד,קצבת בשעתו שהצביעה היחידה
 מימנה היא במשרד־הבטחון. טילים למחקר

היריבה. המפלגה של טיל־הבחירות את
 שתי על פסחו הימהמו, המפלגות שאר

 לכולן קצוויו. משני בחבל החזיקו הסעיפים,
 בייחוד — קשה מהלומה ספגו כי ברור היה
 להבדיל יודעים שאינם הבוחרים המוני בין
 הבדל אין לגביהם ואשר לטיל, טיל בין
 האדירים הטילים לבין הקטן 2 שביט בין

החיצון. החלל אל הספוטניקים את ששיגרו
ה טיל ר ו העסק גם עיניך. מכין ק

 שגו כי השבוע הבינו ביותר המהססים נים
 חודשיים לפני סירבו כאשר היסטורי, מישגה
 ממ־ ולהקים הנוכחית הממשלה את להפיל

 למפא״י, פרט המפלגות, כל של שלת־מעבר
לבחירות*. עד המדינה את שתנהל

 המפל־ השאירו שלמעשה היתד, התוצאה
)10 בעמוד (המשך

 זו בהצעת ממכה הזה, להעולם פרט *
ב לתמוך הסכימה שאף החרות, תנועת

חרותי. שר שתכלול מבלי כזאת ממשלה
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