
 13 גיר עד חינם שקדים
 כדוגמת ממגני ילדך אם

בתמונה השקד עיני ״נערת

 חמש, עד שלוש בגיל ילדך, או ילדתך את הביאי
 תל-אביב — שרתון במלון העצמאות לאולם

 בבוקר, 9 בשעה באוגוסט, 18 הבא, רביעי ביום
 שקדים ש... ש... של הגדול הצילום למיבחן

שלנו. ש... ש...
 הוא או כשהיא ילדך את יצלם צלמנו
שלנו״. ש... ש... שקדים ש... ״ש... אומר

 התצלומים בשלושת יבחרו שלנו שקדים שופטי
 בעתון יפורסמו אלו תצלומים ביותר. הטובים

 הטוב בתצלום לבחור יתבקשו והקוראים זה
ביותר.

 השנה וראש פסח כל שקדים של שי ־ ראשון פרס
.13 בן יהיה שהילד עד

 השנה לראש שקדים של מתנה - שני בוס
ולפסח. הקרוב

 השנה. לראש שקדים של מתנה ־ שריש׳ פוס
השנה. לראש שקדים של תנחומים פרסי 22

תצלום אם כל תקבל אלה מפרסים חוץ
ר מ ו א כשהוא הילד של חינם
שלנו״. ש.,. ש.- שקדים ש... //׳ייש

פירות ולשיווק לייצור המועצה
אילון לבינסון שחם
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קבוע בתשלום גם
נהיגה רשיון קבלת עד

ת ס ־־ ב 11^1311 ו ג ה נ ל
21108 ד. ת. - 244675 טלפון - 34 כורוכוב רחוב תל־אביב,

 ש״כל מפני תבוסה נחלה מפא״י כי בן־גוריון דויד הכריז האחרונות הבחירות למחרת
המסויים.״ השבועון בנוסח תעמולה ניהלו המפלגות
 טענה על לחזור יוכלו לא הקרובות, בבחירות תבוסות ינחלו ורפ״י מפא׳׳י כאשר

עצמן. עליהן גם אלא המפלגות, שאר על רק לא הטענה תחול הפעם כי זו.
 המוזר הרושם מן להשתחרר יכול אינו מפא״י, פלגי של הטענות את קורא כשאתה

 אלא מפא״י, בבסאוני ולא פעמים. מאה אלא פעם, ולא פעם. הדברים את שמעת שכבר
המסויים. השבועון עמודי מעל הזקא

 יושבים מפא״י פלגי שני של השכירים שהתועמלנים הרושם את אפילו תקבל אולי
המאמרים. את פשוט ומעתיקים הזה, לם1הע של ישנים בגליונות נוברים בספריות,

 המילים, ובאותן הדברים, אותם בדיוק וחבר־מרעיו? בן־גוריון על המערך אומר מה
 מסכן שהוא אחראי. אינו שהזקן המסויים. השבועון על־ידי שנה 15 במשך שנאמרו

 הבטחון סיסמת את מנצל שהוא לשלטון־יחיד. השואף רודן שהוא המדינה. בטחון את
 וחסרי־ רודפי־שררה צעירים בחבורת עצמו את מקיף שהוא ואנוכיות. פרטיות למטרות

עקרונות.
 ואתה השנים? כל במשך האלה הדוברים כל היו היכן עצמך: את שואל אתה (ואז

 השבועון כי טענו הם הזה. העולם נגד פרועה הסתה השנים בכל ניהלו הם לעצמך: עונה
 את משמיצים שהם ישראל, עוכרי הם שעורכיו המדינה, בטחון תחת חותר המסויים
נאמנות.) בידיים ההגה את המחזיק שוחר־הבטחון, הדמוקראטי, הנערץ, המנהיג

 ושוחד, מרור באמצעי השולטת רודנית, מפלגה שהיא מפא״י? על בן־גוריון אומר מה
 כבטחון מחבלת שהיא היסוד, עד מושחתת שהיא כולו, הציבור ואת חבריה את המשעבדת

ולצדק. לאמת אדישה שהיא ובעתידה, המדינה
 מדוע השנים? כל במשך האלה הדוברים כל היו היכן שוב: עצמך את שואל אתה (ואז

 בשנתיים השתנתה לא מפא״י הרי מפא״י? ראש הוא כשהיה בן־גוריון זאת אמר לא
מלבו?) דברים בודה משקר, משמיץ, הזה העולם כי אמר מדוע האחרונות!

★ ★ ★
 אחד לפחות בו נוכח שיהיה מבלי בארץ אלה בימים המתקיים חוג־בית אין כי נדמה
כך. על לנו המדווח הזה, העולם מנאמני
 כלוחם בו נתגלה יזהר סמילנסקי. יזהר עם בחוג־בית נכחה כי ידידה לנו סיפרה הנה

מיד. לחסלו שיש לאומי אסון הוא הצבאי המימשל כי אמר הוא ללא־חת.
מעולם כך על דיבר לא מדוע עתה, רק זאת מגלה הוא מדוע יזהר נשאל כאשר

אחד קול (כאשר הצבאי המימשל בעד עצמו הוא הצביע מדוע בכנסת, כהונתו שנות בכל
מבפנים!״ לחמתי ״אני יזהר: אמר לבטלו!) היה יכול

 כך על שמע לא במדינה איש מחתרת. של גאון הוא הרי מבפנים, לחם יזהר אם
 לשכנע צריך היה שהוא האנשים אותם אפילו כך. על שמע לא במפא״י איש מעולם.

 יזהר את תזמין אם לעשות תיטיב חדשה מחתרת כל אכן, כך. על שמעו לא — אותם
הסודיות! .כגלי על ובשמירה בקונפפורציה שיעורים לה לתת׳ סמילנסקי

ששתק בכנסת, מצפונד נגד שהצביע עצמו על המעיד אדם נוסיף: אגב דרך (ורק
מלשבת ועד לעולם עצמו את פוסל הוא הרי — לצעוק ממנו תבע מצפונו כאשר בכנסת
זה.) במוסד לשבת ופוליטית, מוסרית מבחינה ראוי, הוא אין בכנסת.

 תגובתה כי ואמר בורגיבה, אל־חביב של יוזמת־השלום את גם יזהר העלה חוג באותו
היסטורית. שערוריה היתד. ממשלת־ישראל של

 וסגן־ראש־רשימתו, ידידו גם כיהן ממשלה באותה כי שכח שיזהר רק חבל ויפה. סוב •
 מסוכנת בורגיבה של יוזמתו כי שהכריז פרס זה היה אלא ישב. סתם ולא פרס. שמעון

עבד־אל־נאצר. של איומי־המלחמה מכל יותר לישראל
 בשערוריה — לדבריו — השותף זה, איש עם אחת ברשימה יזהר יושב איך

גמורים? מטומטמים הם ישראל אזרחי שכל באמת חושב הוא האם היסטורית?
★ ★ ★

 קרה מה ״ראו פשוטה: תשובה יש כך על בכנסת?״ לעשות תוכלו .מה ושואלים: יש
ומשונים: שונים דברים קרו יום מאותו כי לכנסת!״ ללכת החלטתנו על הודענו רק כאשר
 גיל-וליז בכל אותו שדירבנה הרע, לשון חוק את שיזמה מפלגה אותה מפא״י, מזכיר #

 ותתקן כמובן) הבחירות, (אחרי מחדש בו תעיין מפא״י כי הודיע בכנסת, אותו ושהעבירה
פגמיו. את

 המרכז ושיו״ר החוק, בייזום השתתף שלהם 1 מס׳ שהמועמד העצמאיים, הליברלים #
לתיקון. זקוק שהחוק הודיעו החוק, את ניסח שלהם
 וראשי־ אישי־ציבור ויותר ״יותר ):4.8.65( כתב העבודה, אחדות בסאון למרחב, #

 של האחרונים בימיה החוק אושר בו בחיפזון פגום משהו שהיה משתכנעים מפלגות
״הכנסת . . .

 היא חוצפה בחוצפה. גובלות והן גרידא, אחיזת־עיניים כמובן, הן, האלה התגובות בל
 בוועדת־חוק־חוקה־ ארוכים חודשים במשך שנדון אחרי — בחופזה הועבר החוק כי לטעון

 ובעשרות בוועדד״ האלה הדיונים בכל פרטיו. פרסי על בשצף־קצף התווכחו בה ומשפט,
 בחוק רק לא בהתלהבות האלה המפלגות שלוש כל נציגי תמכו החוק, סעיפי על הצבעות

ביותר. החמורים בסעיפיו גם אלא עצמו,
 בפה המכריזה זו היא מפלגה מין איזו — ״החפזון״ .בטענת אמת שיש לרגע נניח אך
 למחרת ושוקלים — וניבזי מכוער חוק בעד ״בחפזון״ הצביעו בכנסת חבריה כי מלא

 ולחלוטין, מראש, עצמה את פוסלת אינה זו מפלגה האם בתיקונו? הצורך את הצבעתם
כלשהו? בוחר של אמונו את לבקש זכות מכל

 אמנם (אילו דעתם את לשנות האלה הנחפזים הח״כים את שיכנע מה לשאול: ואפשר
 הזה העולם עורכי החלטת לא אם — רב) ספק בו מטיל שאני דבר דעתם, את שינו

בבחירות? רשימה להקים
 שאר אל דרמתית בג׳סטה השבוע פנה חזן יעקוב ח״כ דרשני. אומרת מפ״ם עמדת גם

 לפני עוד החוק את לתקן כדי הכנסת של שלא־מן־המניין ישיבה לכנס ודרש המפלגות
הבחירות.

 דרש לא מדוע בתמימות: לשאול מותר אך הברכה. עליה ותבוא טובה, יוזמה זוהי
 רישמית, זאת תביעה העלה הזה העולם עורך כאשר — שבועות שלושה לפני חזן זאת

י זה, במדור נ פ רשימה? להקים שהחלטנו ל
 האפשרויות רבות מה — לבחירות ללכת החלטתנו עצם על התגובות אלה אם כאמור:

בכנסת! חדשה סיעה תופיע כאשר במדינה שינויים לחולל
★ ★ ★

לעזור? נוכל כיצד שאלו: רבים קוראים
 תרומות. בשליחת לעבודה. בהתנדבות שונים. ובמישורים שונות, בצורות לעזור אפשר

ועד. ועוד רשימת־המועמדים. על בחתימה בבית. חוג־רעים בכינוס
הרשימה. דבר את להפיץ היא: הראשונית, היסודית, העזרה אך

 כסף לנו אין לגמרי. כמעט לפנינו חסומים העתונות מרבית של הידיעות מדורי
 אסיפות־עם, לקיים כסף יהיה לא גם אותן. שתחפש טעם ואין בעתונות, מודעות לפרסם

פלאקאטים. לפרסם או
 הפשוטה וצורת־העזרה עצמו. הזה העולם הוא הזה העולם במלחמת העיקרי המכשיר לכן

בית. לכל שיגיע לדאוג העתון. את להפיץ היא: ביותר והחשובה
 מובנת־ סענה בפיך נא תהא חבריך, עם בשוחחך

 המסויים. השבועון את לחסל רוצה ״המישטר מאליה:
 ערב־ אפילו זה, לצורך מיוחד חוק לחוקק טרח הוא

 שקול אותו. קרא לידיך. העתון את קח בחירות.
 תגיע ואם לא. או להתקיים צריך הוא אם בעצמך

בהתאם,״ פעל — שכן למסקנה

1458 הזה העולם


