
בפדדס־כ״ץ (שבזאל) ,אדוני ב,־נכ
 הסופי, בסיבים הראתה, זו עצמה. נסיונית
ה הניחוש מנדאטים. 17 תקבל שחרות
 סמך על מופרז, ממקדם־סטייה נבע מוטעה

הקודמות). הבחירות לקח
 אגב, זוהי, .12 (קיבלו 9־11 המפד-ל: $
 בעוד הנסיונית: הקלפי של התעלומות אחת

 את נכונה הראתה היא השבועות שבכל
הת היא ופא״י, אגודת־ישראל של כוחן

המפד״ל). של כוחה את להפחית עקשה
גדול ניצחון זהו כי לנו נראה בסיכום,

 לוקחים אם ביחוד הנסיונית, הקלפי של
ניכר שינוי חל הריעות שלכל בחשבון

 שה־ אחרי האחרון, ברגע הבוחרים בדעת
 מלאכתה. את השלימה כבר הנסיונית קלפי

כ גם בוחרים, אלפי החליטו רגע באותו
מ להימנע הזה, העולם ממאמרי תוצאה

בו בהצבעה. פעיל חלק ולקחת הימנעות,
 מצבה להרעת ספק, בלי גרמו, אלה חרים

ממש. האחרון ברגע מפא״י, של
★ * ★

יריב. מפי מחמאה לשמוע נעים תמיד
 בן־גוריון, דויד של הראשונה תגובתו

בבחי מפא״י של מפלתה דבר לו בהיוודע
 ״לאחר ):17.8.61 (דבר, כלהלן היתד. רות,

 כל של והשמצה טינאה של חזית שקמה
 בסיגנון שהתנהלה מפא״•/ לגד המפלגות

 ס־ מישהו ובעזרת מסויים, שבועון של
 ספא״י נשארה זאת לאתר אס — מפא״י

 ניצחון זה — היחידה הגדולה המפלגה
בביר.״

 אוזניך תשמענה לומר: רק אפשר כך על
מדבר! שפיך מה

 לא בן־גוריון, אומר זה אחד בפסוק כי
מאשר: יותר, ולא פחות
ה הקו על חזרו המפלגות שכל (א)

 11 מזה בו דוגל הזה העולם אשר רעיוני,
שנה,
 אלה, בבחירות זכה, זה רעיוני שקו (ב)

 העברית, האומה מן אחוז 66 של לאמונם
ה הערביים הבוחרים מן אחוז 100 ושל

חופשיים,
 העולם של זה כביר ניצחון שנוכח (ג)
 אף לזכות הצליחה שמפא״י הוא פלא הזה,

אומללים. אחוז 34ב־
 הרי זו, בהגדרה בן־גוריון צודק אם

 ראשות־הממשלה כי בצדק, לדרוש, יכולנו
הסיס לפי הזה, העולם עורך לידי תימסר

יציב!״ רוב לו השיב ״העם מה:
 לנו ברור יותר. הרבה צנועים אט אולם

 במדינה״ ביותר המסויים ״השבועון כי
הלאו להתעוררות מסויימת תרומה תרם
 היתד, זו תרומה כי מקזים ואט מית,

 לו הרעיוני, הקו כי לט ברור גם חשובה.
 כה שנים במשך מוחלטת בעקביות הסכנו
 והכריח האומה בלב פרי הבשיל רבות,
 עצמן את להתאים ת המפלט כל את כימעט
הכ כי לטעון מעיזים איעו אולם אליו.
הבחירות. את לבדנו רענו

במישנה טענותיו על חזר בךגוריון אגב,

 של הבחירות מטות בכנס השבוע, מרץ
 חזית מפא״י נגד קמה כי כשטען מפא״י,

ה השיטנה ״חזית המפלגות, כל של
הש ״בנוסח תעמולה שניהלה מלוכדת״,

 לא למה .ידוע״? (למה הידוע״. בועון
״מסויים״?)

 עורכנו את להזכיר בן־גוריון נאות הפעם
 הנוכחים. כל לאפתעת המלא, בשמו הראשי

 גלילי ישראל בין שנתקיימה שיחה בהזכירו
 של ״חבריו על דיבר אתגר, עורכי ובין

אנ ואחרים, אבנרי אורי — גלילי ישראל
.השמית הפעולה שי ״. .

★ ★ ★
 הזה להעולם שייחס היחיד אינו בן־גוריון

הבחירות. של האחרונים בימים סמוי, כוח
 חרות, ח״ב טען 11.8.61 מיום במעריב

 הד״ר רעיונות כנגד באדר, יוחנן הד״ר
 על־ידי הועלו אלו ״הצעות גולדמן: נחום
ה והעולם השמית הפעולה לח״י, אנשי

"זה . .  אמר בתל־אביב מלכי־ישראל בכיכר .
ה שלפני במוצאי־השבת בן־גוריון, דויד

ה של ״תורתו ):13.8.61 (מעריב, בחירות
 מופצת אלא חדשה, איננה גולדמן רד

 בשבועון כנעניים קבוצת על־ידי מזמן
מסויים.״
 בשם הזה הקו לכל לקרוא כדאי (אולי

״מסויימיזם״?)
 הארץ ברחבי הופצה הבחירות לפני יום

 שמעון עם ראיון ובה מפא״י, מטעם חוברת
הבא: הקטע בה הופיע השאר בין פרם.

 המושגים להפצת תשובתך מהי ״שאלה:
שונים? חוגים על־ידי הביצועיזם- ,בטחוניזם׳

 שבועון על־ידי הוכנס זה מושג ״תשובה:
 הרגשה, לו יש הזה השבועון עורך צהוב.
 מטיל שהוא אימת שכל בדשא, נחש כאותו

 העולם את ברא כאילו משל ארסו את
 הלך את משקפים אלה ביטויים מחדש.

לא.״ ותו בעליהם של הציני הרוח
 לקוח, הוא היטב. מוכר התשובה סימון

 ז״ל, רימון השבועון ממאמרי במילה, מילה
 אלף 400 שהפסיד אחרי הרגל את שפשט

 שיודה אדם נימצא לא היום ושעד ל״י,
 מגלה פרס של תשובתו זה. כסף בא מניין
ה המאמרים סימון את קבע מי עתה

 פרם, שמעון — שבועון־רפש באותו ראשיים
האחרונה. בממשלה הבטחון תת־שר

 הבחירות, ערב סרס, דברי את נשוזר, אם
למס נגיע היום, למחרת בן־גוריון לדברי

 את הצדיק העם של רובו רוב זו: קנה
 של הארס ואת המסויים, הצהוב השבועון

 נדבק העם רוב כי מסתבר הנחשי. עורכו
 הבטחד אנשי כי וקבע הציני, בהלך־הרוח

הביתה. ילכו והביצועיזם ניזם
הבחירות. יום של סיכום זה גם

ו ח נ זזדש ט
 הקרנה מסכי • !מצלמות של

 • ושקופיות. לראינוע שונים
 מתוצרות צבעוניים סרטים
ב מסמכים העתקת שונות.

ובסודיות. מהירות
|

1

 לייעוץ התחנה
 מין בשאלות
ונישואין

 וחמישי שני בימים פתוחה
 תל־אביב, שטראום, בבית
 ,7 חדר ,14 בלפור רחוב

בערב. 8 עד 6 בשעות
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