
ו כל אמוו רא מעודם  עסקני חובה נ
בבחירות כמו זה על זה דבוי־אמת הרבה

שר-הדו■ ;•ר כן־גוריון דויד •
שח!״ הוא מה דע י. אינו ששון ״מר נ אר
 על ,,איכפת״, המערך, עלון •

 שיצא ישראלי ״מנהיג :בן״גוריון דויד
מהמסגרת.״ לאחרונה

עצמו: על כן־גוריון *'דויד
 שאט־נפש בלי שיקבלו אנשים מעט ״ימצאו

ומפור צבוע פחדן נגד כאלה גסים זילזולים
כמוני.״ סם

הסכין״, ״על המערך עלון •
 כי מזהירים המפד״ל ״חוגי : הדתיים על

 והליברא־ חרות בנישואי תכיר לא ת ר,רבנ
לים."

 ישעיהו, ישראל מפא״י, ח״כ •
ה אחרי הולכים ״הדתיים :הדתיים על

במחיר!״ מרבה
 אשכול, לוי הממשלה, ראש •
עלילות!״ מעליל ״רפ״י :רפ״י על

על ״איכפת״, המערך, עלון •
 קאפריזות בעיקבות נבוכה ״מקהלה :רפ״י
הראשי.״ הסולן של צורמים ותווים
ה ״הפועל מפא״י, שבועון •

 מזה ״נודף :רפ״י מצע על צעיר״,
וקרתנית.״ סנוביזם של ריח

״שיג- מפא״י: על בגין מנחם •
וחנופה!״ כזב רשע, אה,

 ״בן- אשכול: לוי על מפ״ם •
מתוקנת.״ במהדורה גוריון
:רפ״י על הממשלה ראש *

״ביריונים!״
 יע־ עורך־הדין המערך, עסקן *
רפ״י: על שפירא, שמשון קב

ניאו־פאשיסטית!״ ״קבוצה
 שדמי, נחום המערך, עסקן •
ול לעם ״סכנה :כן־גוריון דויד על

מדינה!״
 על אלמוגי, יוסף רפ״י, עסקן •

 יהודים שרצחו ״בזמן :אחדות־העכודה
 בפילוג העבודה אחדות עסקה — באושוויץ
מפא״י!״

עד
^יי

 מגורי־כהן, יוסף גח״ל, עסקן
 ערום!״ .שיעל :כן־גוריון דויד

 בדקת, ראובן מפא״י, מזכיר
עים!״ וצב פחדנים רפ״י ״אנשי :רפ״י

 על אלון, יגאל העבודה, שר •
 בח־ !:יינו שאנחנו ״שעה :פרס שמעון

לבלר!״ פרם שמעון מר היה — זית
״כנופיה!״ רס״י: על מפ״ם •
 ״קלאריקא־ הדתיים: על מפ״ם •
תוקפני!״ ליזם
ה ״מפלגת :גח״ל על מס״ם •

פרדסנים!״
ה- .מפלגת מפ״ם": על גח״ל •

 ישב שנה 17 ״במשך :שר-ה,משטרה
כלום!״ עשה ולא הכיסא על שיטרית בכור
על אלון, יגאל העבודה, שר •

הרפתקנים!״ ״סתם : גח״ל
פל ״רעש, :רפ״י על אבן אבא •
ויומרנות!״ גנות
 על העצמאיים הליבראלים •

צור אקורדים שיוצרת ״תזמורת :גח״ל
מים!״
 ״כשאנחנו :מפ״ס על המערך •

 בליב-י מפ״ם עסקה — במעשים עסקנו
יצרים!״

 על ״על־הסכיך, המערך עלון
לבית־ — אלמיגי ״יוסף :אלמוגי

תיכון!״ ספר
על נבון, יצחק רפ״י, עסקן •

ך ר ע מ רכישת על רק נאבקים ״הם :ה

־*ר

גולדה
אלון, עזריה המערך, תועמלן *
למ בשקט, ישן ״אני :פרס שמעון על
 שר־ סגן לא כבר היא פרם ששמעון רות

הבטחון.״

גרוטאית!״
★ ★ ★
דוח:״ גמדי קומה, ״קטני

 המקומית המועצה ראש •
על כן־פורת, מרדכי אור־יהודה,

כיסאות!״
״ילד רפ״י: על יערי מאיר *

רעה!״ לתרבות שיצא מופרע
■י ״רפ רפ״י: על חזן יעקב •
 החוקי בנה הוא טבע, אסון סתם לא הוא
מפא״י.״ של

ויציב אמת
על אלון, יגאל העבודה, שר *

 להפיץ פרס מר ימשיך ״אם : פרם שטעון
 את לספר אני אתחיל המערך, על שקרים
פרס.״ שמעון של תולדותיו על האמת
על ארם, מיטה המערך, עסקן *

אלילים.״ ״עובדי רפ"י:
״הס :יוסף דוב על אכן אבא *

 רחוק אבל למשפט, קרוב יוסף דוב של פק
מהשכל!״ מאד
ל מצע על המערך, עלון * ״ ח :ג
גח״לים.״ על שדוף ״מצע
ל מצע על המערך © ״ ח ״ארי :ג

נושן!״ ישן מוצר של חדשה זה
ל * ״ ח ״מהמרה המערך: על ג

מפא״י. של עונתית
ל על המערך * ״ ח  מעמד, ״אותו :ג
סיסמאות!״ אותן פיגור, איתו
ל * ״ ח  מפירים ״הם :המערך על ג
שלם!״ בדור

★ ★ *
הפרדסנים:״ ״מפלגת

״מי רפ״י: מצע על המערך *
מילים.״ מילים, לים,
 ״חיסר :רפ״י מצע על מפ״ם *

מדהימה!״ רצינית
המערך: פרסומי על רפ״י *

אמיתות.״ וחצאי כזבים ״סילופים,
שדמי, יששכר המערך, עסקו *
״שטויות!״ :רפ״י מצע על

עקר!״ ״זוג :גח״ל על המערך *
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אלמוגי

 עסק- ״אנשי רפ״י: על מק״י •
ישיש!״ עומד שבראשם ביש
 שר־ההי- על בן־גוריון דויד •
 לו ואין עוז לו ״אין ז ארן זלמן נוך,

מעיף!״
כרמל, משה שד־התחבורה, •
 מיטרד מהווים ובן־גוריון ״רפ״י רפ"י: על

מסוכן!״
״איחוד :גח״ל על חזן יעקב •

ודמאגוגים!״ ספסרים בין
כן־גוריון: דויד על גח״ל •
מזדק צעירים של קבוצה משגע זקן ״איש

המדינה!״ כל את שמשגעים נים
להפ ״יש :רס״י על חזן יעקב •
״כנוביץ׳ חוק את רפ״י נגד עיל !

 ״הוא :כן־גוריון דויד על מק״י •
ברצי אליו מתייחם אינו ואיש מדי, זקן

 י■־ בן מזלזלים שלו הצעירים אפילו נות•
גלוי.״
״מנ אלמוגי: יוסף על מפ״ם •
 עכשיו מגלה לשעבר פלזגזת-הפועל היג

בדמוקראטיה!״ פגמים כמה
 עסקני על מאיר גולדה •

לחוכמה!״ סימן תמיד אינו ״הגיל :רפ״י
מפ״ם: תעמולת על המערך •

יצרים.״ ״ליבוי
 וולפסון, אברהג* רפ״י, עסקן •
 היסודית ״הטעות הממשלה: ראש על
 הבלתי־ראגיוג־ ביחסו נעוצה אשכול של
בן־גוריון.״ אל אלי

כר כל מפלגות
השישית לכנסת

ל • ח״ ל לוי על ג שכו  ״ראש- :א
הענ על שולט שאינו מעוף חסר ממשלה
יינים.״

״ ם! ל ח - מי כ ח ״

ם • ״ פ סף על מ : יו י ג ו מ ל ״קיי א
 יר,פך אלמוגי שאדון רצינית סכנה מת

הישראלית.״ הדמוקראטיה של לסמל
ל • ח״ ד על ג ריון: דוי בן־יגו

״עסק־ביש!״
ך • ר ע מ ל על ה ח״ ״חכמי־חלם!״ :ג
ם • ״ פ ם על מ ח : מנ ן י ג  ״סתם ב
גוג!״דמא
ט • א׳ ת ד רי ב, עי בי א ל־ מר ת
כי ר, ד מי ״י על נ פ : ר ל ״ ח ג  ״רפ״י ו
פנסיו של לעיר תל־אביב את להפוך רוצה
מליונרים!״ של לעיר וגח״ל נרים,
ל על מפ״ם • ״ ד פ מ  ״מפלגתו :ה

רפאל!״ יצחק של
ל • ״ ח : על ג ך ר ע מ ה ״מפלגת ה

הישראלית.״ פיאודלים
ל • ח״ ד על ג ון דוי רי ־גו :בן

״פראדוכס!״
ם • ״ פ ״י על מ פ  היא ״רפ״י :ר

שלטון.״ יתאוזי קטנים לרודנים חממה

בן־גודיון
 ״תיפעה גח״ל: על דיין משה *

מדאיגה!״
 ״חממה :המפד״ל על גח״ל *

רפאל!״ יצחק כמו לאנשים מצוינת
״ספיר :שר־האוצר על מפ״ם *

לספטרים!״ איתנה משענת משמש
״סחט :הדתיים על המערך *
נים!״
 על אלון, יגאל שר־העבודה, *

 ש לדר, באים שסבים הדבר ״מגוחך :רפ״י
הנעורים!״ בשם זכויות

 של מק״י על סנה של מק״י *
״פלגנים!״ : וילנר

 של מק״י על וילנר של מק״י *
״פלגנים!״ :סנה
 ה■ ראש על בן־גוריון דויד *

 אף הוקם לא אשכול ״בתקופת :ממיטלה
בנגב!״ ישוב
.■ פעילי על הממשלה ראש ©

 ן נודף האלה התשובה בעלי ״מכל :רפ״י
ן רע!״ ריח

 ״גה״ל גח״ל: על אכן אבא *
קרקעות!״ בספסרות תומכת

ש ״מפלגה רפ״י: על המערך ©
רוצה!״ היא מה יודעת אינה
 ״היא שררדהחוץ: על רפ״י ©
איתר,!״ נעשה מה יודעת לא מזמן כבר
 חד- ״סכנה גח״ל: על המערך *

משמעית.״
״ על העצמאיים הליבראלים *

לומר.״ מה להם ״אין גח״ל:
- על ספיר פנחס האוצר שר *

 הציבור עיני את לאחז מנסים ״הם גח״ל:
חסרת־שחר.״ בדמאגוגיה


