
 הזה- ..העולם ושימת שד מיוחד מוסד
 אדה, ענווים ארבעה קוא - חדש״ נוח

לידידיו וגגסוד מהגרון אותם תדוש

 ״רשימת על יומיומי כוויכוח עומד אתה
 מתלקח זה ויכוח חדש". כוח - הזה העולם

עש על מתווכח אתה ומסיבה. חברה בבל

 הזה" ״העולם מלחמות על עקרונותיה, רת
 אבל החיים. שטחי כבל דיעותינו על כעבר,

בהם שיש יותר, פשוטים נימוקים גם יש

 אם אף - הטוב הרצון כעלי בל את לשכנע בדי
 אחדים הנה דיעותינו. לבל מסכימים אינם
מתווכח! שאתה בשעה בהם השתמש מהם.

לבוא! כוורת וזב״כיב שליש ן2רהדבר! אווזו את אוגזריב מלב
 יעוטו המפלגות שכל מבלי - חדש רעיון לבטא ביום קשה נבון. זה

 המפלגות מכל מישהי האם אך שלל. על רעבים עורבים במו עליו
ה עתה הנשמעות הרמות ההבטחות את להגשים חולמת הישנות ת א ?  

התשובה. את יודע

ושתות לא אגבגו

 לפועלים. ידאגו וספיר ספיר העתונות. חופש את יבטיח אשכול השלום. למען יפעלו ודיין בגין
 אתמול. שהיינו ממה ההיפך נהיה ממחר מבטיחות: המפלגות כל בלתי־מתפשרת. תהיה מפ״ם
נילחם. שנלחמנו, כפי כה. עד שהיינו כפי בדיוק מחר נהיה מבטיחים: אנחנו ואילו

 על מחליטים בהן לישיבות, לבוא עצמם את מטריחים אינם מחברי־הכנסת שלישים שני
 ירימו הם נוכחים, יהיו הם בפניך: מתחייבים נבחרינו מיליונים. הוצאת ועל חדשים מיסיס

1 יילחמו. הס קולם, את

שלך? וזב״ב את אי-פנגב ראית האב
 תראה אותנו פניו. את ראית לא שנים וחצי שלוש במשך אך בחירות. ערב — בוודאי

 כוח להקים עצמנו על קיבלנו אנחנו כי לא. ואם ניבחר אם — השנה ימות בכל
לה. מחוצה וגם בכנסת גם — המדינה פני לשינוי חדש

וזישגווז? הגופלגווז לאבוז גזאגזין אתה האבו

 שאנס תן — להצביע מי בעד לך אין אם עליך, נמאסו כולן אם אך בעדה. הצבע — כן אםרבווזיגו? לכל בבביב אתה האב
וצעירים! חדשים לאנשים

 ויעילה טובה תהיה שהכנסת חושב אתה האם היא: השאלה השאלה. זאת לא
 מכיר אתה ו בה חברים יהיו ועמיתיהם כהן שלום אבנרי, אורי כמו אנשים אם יותר

ז הכנסת את תשפר נוכחותם האם — אותם

תלת של גרגיריב כתה

לאופוויציוז! — אלבורגבויבוז דרושה
 כה נקים אכל לשלטון. אלטרנטיבה השישית בכנסת נהיה לא

 לשינוי המוקדם התנאי שהיא - ולוחמת פעילה חדשה, אופוזיציה
!שאנס לנו תן השלטון.

 נוכחותנו אבל — הבאה בכנסת מעטים שנהיה יתכן מים. של כוס לשנות כדי מספיקים
 בחלוקת שתשתתף סיעה עוד נהיה ולא למועדון, נצטרף לא אנחנו כי אופייה. כל את תשנה

והשלל. הכיבודים

גיל של בניין

 - בשניה .43 - הראשונה בכנסת :היה הכנסת חברי של הממוצע הגיל
 היה לא .58 - החמישית בסוף .51 - ברביעית .50 - בשלישית .45
.35 הוא מועמדינו של הממוצע הגיל .40 לגיל מתחת איש כה

תתזיג! לת אין

 מועמדינו של הממוצע הגיל היסטוריות. זכויות בעל אדם ולא ל,9 בן זקן עומד לא בראשנו
במאבק. עצמם את שהוכיחו צעירים, לוחמים של קומנדו לכנסת נכניס .35 הוא

איגבורביב! אין לת

 ולא אותו, לפרנס שעלינו מנגנון לנו אין קבוצות־לחץ. של אינטרסים בכנסת נשרת לא
 בכנסת נילחם ולמענם — עקרונות לנו יש לתקציבם. לדאוג שעלינו כלכליים מיפעלים

והבנתנו. יכולתנו כמיטב

בבדר? היא וזכנבוז האב

 זקוקה הכנסת כי סבור אתה אם אך כה. עד שהצבעת כפי הצבע — שכן סבור אתה אם
וחבריהם. כהן שלום אבנרי, אורי כמו אנשים אליה שלח — חדשה ולרוח חדש לדם

!\2רי היה הכגבוז אןלב

 נובחים. קומץ על־ידי נתקבלו גורליות החלטות רכות. פעמים קראת כך
 הישיבות, ככל נובחים רק יהיו לא נבחרינו :בפניך מתחייבים אנחנו

להעדרות! קץ לשים כדי התקנון לשינוי יפעלו אלא

לביוז-וזבווזר! או גבו! לב
 את ולשלוח הזה׳׳ ״העולם לסגירת להביא כדי הרע״ לשון ״חוק את חקקו השלטון מפלגות
 רם בקול — באוזניהם זו ביקורת נשמיע בעזרתך להן. נעמה לא ביקורתנו לכלא. עורכיו
ז הכנסת. באולם

וזאגזוז! אה להגיד אבה־
 לחופש* קץ שם שהוא אחד פה הכריזו ישראל עתונאי הרע. לשון חוק קבע כך

 חסינות נותן חוק אותו אבל הזה״. ״העולם נגד מכוון שהוא יודע ילד כל הביטוי.
 — זו חסינות לנו תעניק חבר־כנסת. על־ידי ונכתב שנאמר מה לכל מוחלטת

שנה. 15 מזה נתונים אנו בו במאבק, ונמשיך

אבגרי? אגרי או בגין בגבב
 — הבאה בכנסת ויעדי, בגין ואשכול, בו־גוריון של מקומם לפניך. העומדת הברירה זאת לא

 של 28 מס׳ המועמד את לכנסת להכניס כדי בקולך תשתמש האם היא: השאלה מובטח.
דמותה. את שישנה חדש כוח או — מפ״ם של 11 מס׳ או גח״ל,

הרהיוז? בכפייה יילבב גוי
 שנה 17 במשך לבך. מסוגלות שאינן הוכיחו הישנות המפלגות כל

 פשרה, ללא בה נילחם אנחנו לשנה. משנה הדתית הכפייה מתקדמת
ודת. מדינה כין מוחלטת להפרדה עד

רפאל! ן2ליצב האבין
 עסקני־ הממלכתי. לבית־המשפט הכפיפות מן הדתיים שיחדור את תדרוש שהמפד״ל אמר הוא
 מך עצמם את ולשחרר — החוק באמצעות ימי־הבינייס מינהגים־של עליך לכפות רוצים הדת

הדתית! הכפייה בפני מחסום הקם השערה! מלחמה השב לחוק. הכפיפות

?שאבנגב או שבוז
 ירצו כאשר מחר, זאת ישכחו המפלגות כל אולם הדתית. הכפייה נגד מדברים כולם

 אתמול, לדתיים חרותך את מכרו חן הדתיים. העסקנים עם לקואליציה להיכנס
נתפשר! לא שאנחנו יודע אתה אבל מחר. שוב אותה ימכרו וחן


