
במדינה
)8 מעמוד (המשך
 אירגון היא האחרות, מכל יותר הרבה

 כדי הציבור כספי את הנוטל כפייה, של
לשעבדו.
 אחרת מבחינה גם אך למכינה. מעל
 לסדר הנוגע עניין כל כי ההברקה. צולעת

 חברה אפילו לבית־המשפט. שייך הציבורי
 בעלי־מניות להוציא יכולה אינה מסחרית

 מבית־ סעד לבקש יוכלו שאלה מבלי
 כפופה אינה מפא״י כי הטענה עצם המשפט.

 ריח בה יש המדינה, של לבית־המשפט
המפלגה פירושה: מובהק. סוטאליטארי

למדינה. מעל עומדת
מאליו. מובן ברקת של אי־רצונו אך

 ימלא 1965 שבבחירות ברור כבר כי
ל כולו וכמעט מרכזי, תפקיד בית־מהשפט

רפ״י: תומכי של מודעה •
 לעת לפרסם נוכל לא מובנות ״מסיבות

שמותינו.״ את עתה
 כבר ״רפי המעיד: של מודעה •
צווח.״ וכבר נולד
 שלימות המפד״ל: של מודעה •

יסודו עירעור או — וקדושתה המשפחה
תיה?״
המערך: עלון הסכין׳/ ״על •

 לא הרבנות כי מזהירים המפד״ל ״חוגי
והליבראלים!״ חרות בנישואי תכיר
 אנו ״רק גח״ל: של מודעה •

אלטרנטיבה!״ מציעים
המערך: עלון הספיך ״על •

גחלים.״ על שדוף מצע — ״למכירה

ו ו י פ צ ת
 הפר־ אך - דרמאתי מעשה לעשות ינסה אשכול ,לוי •

לשץ־הרע". ל״חוק האחריות מן להתחמק כדי - משמעות
 שציבור קלושה תקווה מתון כלשהי חגיגית הבטחה של צורה ילבש הדבר

 זה. בעניין הקודמות הבטחותיו כל את שהפר אחרי שוב, לו יאמין העתונאיס
החוק. נגד במלחמתו הזה העולם בידוד לשם ,העתונאים את לפייס המטרה:

עצמו לעשות כנסיונות אשכול לוי את תאשים רפ״י • )
רי א ל פו ם פו חו ת ץ. כ ח ט ב  על רפ״י תירמוז שלה הבחירות בתעמולת ה

שהכרעות כן ועל אשכול, לוי של הבטחוניות בהחלטותיו היציבות חוסר
גלילי ישראל של לתדריכים בהתאם מתקבלות ביטחון בענייני חשובות

אלון. ויגאל

11
 הצגתו את למנוע כמפר״ל, למיפנה סיעת מצד נפיץ •

 יצחק תל־גיכורים, פרשת ניכור של המועמדים כרשימת
רפאל תומכי מצד חריפה תגוכה אחריה תיגרור רפאל,

>י £ , * ־3,

י£ ״ ״ ,

 יצוד יצאג השלושה
ההוד. ןבו\2 ההלהול

 בית־ה־ הופיע בינתיים כי מפא״י. רעת
משפט:

באשדוד. מפא״י פלגי בין בסיכסוך •
מפא״י מזכירות זכות על בסיכסוך •
רפ״י; חברי את לגרש
על מק״י פלגי שני בין בסיכסוך •
מפלגתם: בניין
הזה העולם רשימת בין בםיכסוך •

המרכזית. וועדת־הבחירות
ההתחלה. רק זוהי הסימנים, כל לפי

ת מ ויציב א
השבוע: נאמר זד,
 שר־ה־ על כךגוריץ דויד •

 הוא מה יודע אינו ששון ״מר דואר:
שח!״
כן־גוריון: על אלץ עזריה •

 המידבר מן יעלה כלום יהיה שלא ״אחרי
 על ויקים ישראל, משיח בדורו, האחד

הנופלת.״ דויד סוכת את החורבות
 על ״איכפת״ המעיד עלון •

ל שיצא ישראלי ״מנהיג כן״גוריץ:
המסגרת.״ מן אחרונה

 ״דכר״, עורך שורר, חיים •
האדם.״ הוא ״הסימון כן־גוריץ: על

עצמו: על כן־גוריון דויד •
 שאט־ בלי שיקבלו אנשים מעט ״ימצאו

 צבוע פחדן נגד כאלה גסים זלזולים נפש
כמוני.״ ומפורסם

:  היא ״רפ״י כן־אליעזר: אריה •
ציבורי.״ מיטרד

 מעמד, ״אותו גח״ל: על המעיד •
סיסמאות.״ אותן פיגור, אותו
ב ״הרוצה גח״ל: של מודעה •

גח״ל!״ יצביע אלטרנטיבה,
״לאלטר המערך: של מודעה •

שיניים.״ מספיק אין גח״ל של נטיבה
על העצמאיים הליכרלים •

אבוד.״ קול הוא לגח״ל קול ״כל גח״ל:
״מי המעיד: תומכי אזרחים •

 ההכרעה זכות את עצמו על מקבל שאינו
 הדמוק־ יסודות תחת חותר הרוב, של

קראטיה.״
ה ״מדיניות גח״ל: של מודעה •
הרגל.״ את פשטה מערך
 יום ״מדי רפ״י: של מודעה •
אנשים!״ מאות אלינו פונים
המערד: עלץ הסכין״, ״על •
יום מאז לרפ״י הצטרפו אנשים שני ״עוד

היווסדה.״

144* ותה גענולם

 נסתיר .לא רפ״י: של מודעה •
האמת!״ את

״ה כן־גוריון: על גורי חיים •
 פינחס (את אותו׳ מיניתי אני ,לא טענה׳
 של איומה דוגמה היא לשר־בטחון) לבון
אמת.״ חצי

אלץ: עזריה המעיד, תועלמן •
ש למרות בשקט, ישנתי עכשיו ״עד

שר־הביטחון.״ סגן לא כבר שמעון
״אם אדון: יגאל שר־העכודה •

 המערך, על שקרים להפיץ פרם מר ימשיך
 תולדותיו על האמת את לספר אני אתחיל

פרס.״ שמעון של
״הצטרפו הצעיר: הדור מטה •

לרפ״י!״
הצעירים: חוגי מזכירות •
 מזכירות יש למפא״י כי מודיעים ״הננו

בלבד!״ אחת חוגי־צעירים
כספי: מיכאל עורך־־הדין •

חוקית״. אינה מפא״י ״חוקת
 לעשות הולך ״אני דיין: משה •

 כל על מקובלים שיהיו חשובים דברים
המפלגות.״

 הם ״האם רפ״י: על המעיד •
בבחירות?״ מהכרעה מפחדים

 הם ״האם המעיד: על רפ״י •
בבחירות?״ מהכרעה מפחדים

מרג מאיר ה״אוהל״, שחקן •
 בונים מחנות ״שני המערך: על לית,

 אמנות ושדה, פיגומים אנשי של ויוצרים,
הבנה.״ לידי באו וספרות,

חדשה ״אריזה גח״ל: על המערך •
ישן.״ למוצר
יוסף: דוכ על אכן אכא •

 אולם למשפט, קרוב יוסף דוב של ״הספק
מהשכל.״ רחוק הוא

 על העצמאיים! הליכראלים •
מפא״י.״ של עונתית ״מהדורה רפ״י:

כש: רפאל המעיד עסקן •י
 בין דעות חילוקי אין ומק״י מחרות ״חוץ

המפלגות.״
״פרי ארם: משה המעיד ח״כ •
 של תחילתה על מעידה רפ״י של שתה

 תובעת אלילים ועבודת אלילים, עבודת
קורבנות.״

מיגזגלה: כאן בנואווזר
אריה!* היה \זןןן!ןל

 מויותיהםד על להעיב המכוונות רשיותפ ייפרסמו רפאל של חסידיו כמפד״ל.
במפד״ל. לסיפנה סיעת ראשי אונא, משה וח״כ בורג יוסף ד״ר השר של

 המערד של המועמדים כרשימות לכון פינחס של הופעתו •
על ההסכם וודאית. כימעט היא ולכנסת ההסתדרות לוועידת

 לבון של הקרוב שובו ואס• ספורים, ימים תוך ייחתם למערך מן־היסוד צירוף
ח בהן המערך, של הסברה באסיפות להופיע יתחיל בלונדון מחופשתו יגל

־גוריון.״בן של האמת על ״האמת את

 כמערכת הדדית השמצה של נוספת תופעה צפוייה •
 כפני איש האשמות יטיחו רפ״י ראשי כאשר הכחירות,

הוותיקה. מפא״י צמרת כתוך האשמות יעופו וכמקכיל רעהו,
 אפילו וייתכן קולק; די11ו אלמוגי יוסף זה כנגד זה צבויתיי רפ״י בתוך

 לש המצומצמים בחוגים בן־גוריון דויד על ביקורת ימתח פרס ששמעון
 וזלמן אשכול לוי לבין מאיר נולדה בין היחסים יחריפו במפא״י מקורביו.

רפ״י. ואנשי בן־גוריון של הראווה משפט את לערוך ההחלטה הרקע: ארן.

התק■ של תוצאותיה יהיו אנטי־ישראליים מדיניים הדים •
ת ה רי נ רו ח א ל ה כו רי. כג סו המזרח בבירות וגם המערב במעצמות גם ה

 את להרוס מנת על התקרית את ניצלה ישראל כי הסורים, של הטענה נקלטה
 כי לישראל, ויבהירו יחזרו המעצמות ראשי הסורי. בשטח ההטייה מיתקני

 אך מקורות־הירדן, להטיית הנוגע בכל המדינית בזירה בה לתמוך נכונים הם
בכוח. שימוש לכל בתוקף הס מתנגדים

 לחבר מוזמנים הזה העולם קוראי •
ל ולשלחם זו לקאריקטורה אחרים חרוזים
מערכת.

כישראל. פניך יקים כגרמניה מפורסם תעשייתי מפעל •
 גרמנית שחברה השנייה, העולם מלחמת מאז הראשונה הפעם זאת תהיה

המדינה. תחומי בתוך הגרמניים ובזהותה בשמה להופיע תורשה

 דתי לנציג מקום לתת שלא העיקרון על יוותר המעיד •
 של הראשונים המועמדים 40 כין לכנסת. כרשימתו מוכהק
הכהן, מנחם הרב האחד, דתיים. עסקנים שני לפחות יופיעו המעיד

 צפון־ עדות עסקן ישי, משה והשני מפא״י, במרכז הדתיים החוגים מרכז
 לכנסת להיבחר וניסה המפד״ל מצמרת שנים מספר לפני שפרש אפריקה,
אישית. ברשימה

 לשון חוק של כמשפטים להופיע שלא פנימית הסכמה •
מחוז כפרקליטות עורכי־דין של קכוצה בקרכ התקכלה הרע

 נגד שיוגשו במשפטי־דיבה, להופיע לסרב החליטה זו קבוצה תל־אכיכ.
 החוק ממיגבלות יחרוג אך אמת משום בו שיהיה פירסוס על עתונאים

החדש.

 שעתונאי הצעה חוק־הזוועות: נגד נוסד הפגנתי צעד •
על־ידי להם שהוענקו העתונאי, תעודות את יחזירו ישראל
 משה הסופר הוא המחזירים ראשון הממשלתית. העתונות לישכת

 הממשלה תביא אשר עד בעקבותיו, ילכו שחבריו־למקצוע ידרוש אשר גיורא,
החוק. לביטול
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