
 שלה מעשה זהו מצפונה. עם נקיה להיות רק
 על־ידי נשלחה אם עמה ביררתי אישית.
 שלא.״ לי נשבעה והיא מישהו,

 קנת השופט של החלטתו היתר■ זה במצב
 ״ה־י פסק: הוא היחידה. הנכונה ההחלטה

 נגרם לא תמימות... מסיבות נעשה מעשה
.אחד לאף נזק שום .  נדון מיקרה כל .
 לוודאי קרוב אחרות ובנסיבות נסיבותיו, לפי

 מאסר.״ היה שהעונש
 300 סמלי: העונש היה אלה, בנסיבות

קנס. לירות

הבחירות
ויציב אמת

 עסקני- הרבה כך כל אמרו לא מעולם
 על זה דברי־אמת הרבה כך כל מפלגות

השבוע: זה.
 ״בגין :בגין מנחם על המערך •

עורו.״ החליף לא
על מאיר, גולדה שרת-החוץ, •

 אח מכילים ודיין בן־גוריון ״דברי רפ״י:
 אי־פעם שהושמעו ביותר החמורים הדברים

צה״ל.״ נגד
ה- על ספיר, יוסף גח״ל ח״ב •

ך ר ע קלת־דעת!״ המערך ״מדיניות :מ
 פלו■ מפלגת :גח״ל על המערך •

גות־האגרוף!״
 ״הכתותיה :מפ״ם על המערך •
לגמרי.״ הפוכים מעשיה אך — רמות
גולדברג, נחמן גח״ל עסקן •
פל שני על מפא״י, ״ראשי מפא״י: על
ובלוחמיוי״ בצה״ל מספסרים גיה,
 על מאיר, גולדה שרת־החוץ, •

רכילות!״ מפיצי ו רפ״י
 חיים והתעשיה, המסחר שר •

 בגרות נעדרת ״גח״ל ג גח״ל על צדוק,
מדינית.״

פו ״רפ״י :רפ״י על אכן אבא •
הבינלאומי!״ במעמדנו געת

המערך: על אלמוגי יוסף •
ה תוכניות את מזניחה המערך ״ממשלת
שיכון.״

ופחי־יבד מפלגות
 בתל־אביב המחוזי בית־המשפט קיבל אילו

 גיבעתיים, בעיריית גח״ל נציג טענות את
 לחברי היה אסור לפיו תקדים נוצר היה

נפרדת. סיעה ולהקים ממפא״י לפרוש רפ״י
 יצחק המחוזי, בית־המשפט שופט אבל

ניצ רפ״י התובע. עירעור את דחה רווה,
 דויד שהקים העצמאית, הסיעה גם לה•

 לעירייה, הבחירות לקראת ),49( בן־משה
ב להופיע תוכל מגח״ל, שפרש לאחר

בחירות.
 למען הרשימה לוי נתחבמה הכה

שו מפלגות מייוצאי המורכבת גיבעתיים,
 שיוזמיה בלתי־מפלגתית, רשימה היא נות׳

 יורקו שפחי־הזבל לדאוג כדי כי החליטו
 צורך אין נקיים, יהיו והרחובות בזמן,

המפלגות. מרכזי בהתערבות
 בעיני חן מצאה לא זו יוזמה אולם

ל החליטו הם המקומיים. עסקני־המפלגות
 רשימת ראש החדשה. לרשימה רגל שים

 גיבעת״ם, למען הרשימה של המועמדים
פרש העירייה, מועצת חבר כיום גם שהוא

עצמ סיעה הקים גח״ל, מסיעת לאחרונה
 משרד- מטעם הבחירות שפקיד לאחר אית•

 הגישו החדשה, הרשימה את אישר הפנים
 אסור כי טענו תביעה, גח״ל נציגי נגדו

מסו־ מפלגה מטעם שנבחר מועצה, לחבר

 באוקטובר, 21 זה, חמישי כיום
ידבר בערב, 9.20 בשעה בערך

אבנדי אורי
 על הבחירות, שידורי במסגרת

:הנושא

 או לכנסת
לבית־הסוהר

ב 25 הבא, השני ביום ידבר הוא כן
ה וביום בערב, 9.20 בשעה אוקטובר,

.9.35 בשעה באוקטובר, 28 הבא, חמישי

חדשה. סיעה ולהקים לפרוש יימת,
ני זו, תביעה דחה שביודהמשפט לאחר

 הם להתחכם. העצמאיים הליברלים גם סו
ה של האותיות כי טענו בג״ץ, הגישו

 ציבור את להטעות עלולות ל״ג, רשימה,
הליבר לאותיות הדמיון בגלל הבוחרים,

ל״ע. העצמאיים, לים
 הזאת, מהתביעה גם נבהל לא בן־משה

 הוא רשימתו. אותיות על לוותר לא החליט
זיכ אמנון עורך־הדין בן־עירו, אל פנה

 מסוג חדש כוח של נציג שהוא רוני,
הטענות. על להשיב כוחו את ייפה אחר,

 ליברליות יתר גילה העליון בית־המשפט
טענתם. את דחה הליברלים, מנציגי

ה את לבלוע נאלצו המפלגות עסקני
המרה. גלולה

יהודה אור
□ונדון על סעדון

 הערבים? מידי אור־יהודה אכת בש מי
סעדון! אליהו
סעדון! אליהו לאור־יהודה? מים הביא מי

תצפית
ה־ מן תבוא הפעם גם במרחב. חדשה שלום יוזמת תיתכן 9

.אישית בורניבח אל־חביב תוניסיה נשיא אותה ישמיע לא כי אם מאגרב,
 שלוש בעיות לפתרון כללית מאגרבית מתוכנית כחלק לבוא עשוייה ההצעה

 תוכנית התוויית עם יחד אלג׳יריה), תוניס, (מארוקו, הצפון־אפריקאיות הארצות
 תוכניתו את תחפוף זו תוכנית הערבי. המזרח מדינות עם לשיתוף־פעולה

 נמרצת בהתנגדות תיתקל לא הפעם כי סיכויים וקיימים בורגיבה, של המקורית
מצריים. מצד כל־כך

 הקלעים, מאחורי תפעל צרפת גם בי הנמנע, מן זה אין
מצ מצד החדשות להצעות מתונה תגובה להבטיח כמטרה

יחד. גם וישראל ריים

 - ישראל■ בעיית לפתרון לתרום אחר מישור על נפיון •
 1 ראשונה ועדת־פעולה תוקם אירופה מכירות כאחת ערב:

 1 ומבין מירדן פלסטיניים נציגים הכרים יהיו בה אשר מסוגה,
ממדינת־ישראל. וערכיים יהודיים נציגים עם יחד הפליטים,

יהיה ועדת־הפעולה תפקיד משותף. מינימלי מצע על הסכימו כבר הוועדה יוזמי
 על נוספים, גופים של השתתפות ולהבטיחהעקרוני ההסכם את להרחיב

 בפעולת להתחיל יהיה שאפשר מנת
 ארצות בתוך בעיקר — הסברה

ערב.
 הקו לנצחון נוסף סימן •

ממ :בדמשק המתון־יחסית
 את תהדק שוב סוריה שלת

_ ש- אחרי מוסקבה. עם יחסיה
ין הסיכסוך בשיא האחרונים, בחודשים

צעדים דמשקעשתה המצרי־סורי,
תבוא העממית, סין לכיוון ראשונים

 לברית־המועצות. חזרה פנייה עתה
טכ סיוע הצפוייה: ראשונה תוצאה

 :1 ב־ התערבות וכן מוגבר, רוסי ני
ול לנסות כדי הפוליטי, מישור

 את וחיסל באור־יהודה שיכונים בנר, מי
סעדון! אליהו המעברות?

 יהודה? אור בעד נפשו את לתת מוכן מי
סעדון! אליהו
ה שהופץ בכרוז זה, כל את אומר מי
 סעדון,״ אליהו ״עבדכם, באור־יהודה? שבוע

 ומהו מיהו יודע ״הציבור והרי כמובן,
סעדון.״ אליהו
ל וקנאים מקצועים משמיצים יש אבל

 הנאמן משרת־הציבור על שטפלו מיניהם,
 אותו. להעריך יודעים לא הם נוראה. אשמה

 עליו שהפיצו פחדנים כמה למשל, הנה,
 לו שיש עליו אמרו הם אנונימי. כרוז

 איזו ל״י. מליון חצי של בשווי רכוש
 כמליון הוא שבידי ״הרכוש נוראה! השמצה

 זעטוטי שכתבו כפי מליון, כחצי ולא ל״י,
אור־יהודה.״

 שאני ״מוכיח זה חשוב. דבר זה רכוש
 ולא עסק, לנהל שיודע מוצלח, איש־עסקים

הציבור.״ חשבון על החיים האחרים כמו
 אליהו מסביר אותו, מכיר שלא מי לכל
 לאל ״תודה סעדון: אליהו מיהו סעדון

 כשחקן־ כמבריח, כחשישניק, פורסמתי לא
הוא ולא רשיון, ללא נשק כמחזיק קלפים,
פליליים.״ במשפטים שמתי
ל להמשיך סעדון אליהו צריך כן על
ה בשם אור־יהודה, תושבי בראש עמוד

 סעדון אליהו כי שטוענים ״ואלה מערך,
 בהחלט! טועים מאור־יהודה להסתלק צריך

 הקים סעדון אור־יהודה, את כבש סעדון
 יהודה אור את בנה סעדון אור־יהודה, את

אור־יהודה!״ את לבנות ימשיך וסעדון
 אור־ תושבי את סעדון מברך בינתיים

 ו־ הכרוז כותבי הפחדנים ״כולל יהודה,
שמח.״ בחג בחצות־הלילה, מפיציו

כרוגז!״ תאה רא
לאחר־מכן: המגמה מחירים.

 אל- מפלגת בין עקרוני הסכם השיג
ה עבד־אל־נאצר. גמאל לבין בעת

למדי. קלושים זה: להסכם סיכויים

 איטית עדייה צפוייה •
הדולאר במחיר מתמדת אך

 ממי משרד־האוצר כי אף החופשי.
 גדולים סכומים בהזרמת עדיין שיך
 ה־ אחד באמצעות זר, מטבע של

 לשוק בתל־אביב, המרכזיים בנקים
הביקוש כי סימנים קיימים החופשי,

 ה־ מחיר את לדחוף ימשיך הגובר
הנ של השיטה גם למעלה. דולאר

 הדולאר מחיר של מלאכותית מכה
 מסוג ממשלתית התערבות על־ידי

דיון אך בממשלה. מחדש תידון זה,
 ועד הבחירות, לפני ייערך לא זה
ב־ קטנות עליות רק יירשמו אז

לדולאר. ל״י 4 של השער 'יצובסביב

 דתית בפייה למניעת הליגה של מפעיליה במה *
 מרבזי בל אל פומבית פגייה של האפשרות את שוקלים

 לשבת יסבימו לא שנציגיהן יצהירו בי כתביעה המפלגות,
שו המפד״ל תהיה אמנם אם בממשלה, רפאל יצחק עם יחד

 יוזמי חושבים זו, לפנייה תוקף יתר לתת כדי הכאה. בקואליציה תפה
 בקריאה לתמוך אזרחים יתבקשו בה ברחובות, המונית החתמה לערוך הרעיון

ערב עד חתימות מיליון רבע לאסוף י-היה ניתן הערכתם, לפי המפלגות. אל
הבחירות.

 להאשמות נושא ישמשו בשבונת-התקווה ההתפרעויות •
רקע אין אלה להתפרעויות בי ברור בי אף המפלגות, בין

 בליבוי בגלוי רעותה את להאשים תעז לא מפלגה ששום מכיוון מפלגתי.
בין תעמולתילחש. על־ידי המלאכה תיעשה ,ההתפרעויות באירגון או היצרים,

 כוח — הזה העולם רשימת על חסרת־השחר האשמה את להדביק ינסו השאר
חדש.
 ראש לבין הליבראליים, העובדים אירגון בין קרע צפוי •

העובדים לטענת תל-אביב. לעיריית לבחירות (גח״ל) רשימתם
 מרדכי הרשימה, ראש אן הגוש, ברשימת ייצוג הוותיקים לעסקניהם הובטח
ומעיינים בלתי־דמוקראטית בהתנהגות האשימוהו מהם אחדים אחרת. קבע שטרן,

אלה. בבחירות המפלגה רשימת בעד להצביע לבל לחבריהם לקרוא באפשרות

רשי לשיתוק הדואר משרד את לנצל מזימה מתגבשת •
 :המתוכננת הדרך הבחירות. כיום השלטון על השנואות מות

 במאמץ לחבל בדי הבחירות, כיוט טלפון קווי עשרות ניתוק
בעליהם. של הבחירות

146711 הזה העולם


