
להסתדרות הודסיס אנו
 כהסתדרות דהס נעשה

בכנסת! להם שעשינו מה
לכן: הפוליטי. מהמם כסףז קיבלנו לא אמצעים. לנו אין מנגנון. לנו אין

לפעולה! התנוג
 להקדיש והמוכן אלה, בימים לנו לעזור היכול אוהד כל

 למטח לטלפן מתבקש בערב, או בבוקר למיבצע, מזמנו
תל״אביב. ,22214* ,222145 מט׳ הארצי, הבחירות

תיכון! תלמידי
 בחירה זכות לכם אין אליכם. במיוחד מופנית זו קריאה

הת זו• בדרך להשפיע והאפשרות הזכות לכם יש אך —
 תל• ,8 גליקסון רחוב הארצי, למטה בואו לפעולה! נדבו

.222145 למס׳ טלפנו או אביב,

1 תרומות לנו שילח!
 !אחת לירה של בתרומה אף מזלזלים איננו

!כסף מחוסר מתעכבות שלנו חיוניות פעולות

נית חוגי
 חבר כל בית. חוגי לרשות ברצון יעמדו התנועה דוברי

 המטה עם להתקשר נא מתאים. במקום חוג ליזום יכול
.715404 מס׳ בחיפה, המשה או ,222145 מס׳ בתל־אביב,

!לחייל סומב תו
 פרטי, רכב בעלי שהם תנועתנו, אוהדי שכל ספק אין

 לחיילים• טרמפ לתת קבועות-נוהגים
 למטה, לפנות מתבקש המן — מהם אחד אתה אם

 ה׳,מכתב של עותקים של כמות לך לשלוח שנוכל כדע
אבנרי. אורי של לחייל״

 חייל לכל זה מכתב של עותק שתמסור היא בקשתנו
בטרמפ. אותו לוקח שאתה

ראשוני□ נצחונות
של הראשונות ההיתקלויות שתי

נס ההסתדרות של הבוסים עם נו
 ה- בשני שלנו. מוחלט בנצחון תיימו

 — להיכנע הבוסים נאלצו מיקרים
רבות! שנים מזה נכנעו שלא כפי

 לא כי מלא בפה שהכריזו אחרי
 באות בהסתדרות להופיע לנו יתנו

 — שונות מגוחכות בטענות — ש׳
 דעת-הקהל תגובות על-ידי הוכרחו
להכריח שנועדה זו, מעמדה להיסוג

 שונות אותיות בשתי להופיע אותנו
 פעם — אחת רצופה במערכת-בחירות

לכנסת. ופעם בהסתדרות
נכשלה. זו מזימה
 בבית־המש- התחולל השני הקרב

ב צו-על-תנאי שהישגנו אחרי פט.
 שתי לנו להעניק המזימה עניין
 שרות- מיהר (!), בטלוויזיה דקות

 לחמש הזמן את להעלות השידור
העליון בבית-המשפט אולם דקות.

 (זוס- השופטים שלושת כל התקוממו
 שרות- עמדת נגד וברנסון) לנדוי מן,

 עוקצניות הערות המטירו השידור,
 את להעלות ותבעו נציגיו, ראשי על

 התייעצות אחרי דקות. לעשר זמננו
 נכנעו עצמם, לבין בינם קדחתנית

 להצעת והסכימו רשות־השידור ראשי
 בטלוויזיה, דקות 10 — השופטים

ה כימעט זה היה לרדיו. דקות 15
שתבענו. מכסימום

במדינה
)15 מעמוד (המשך

 אף זו פרשה צפה העבר, של רבות מות
ממערכת־בחירות. כתוצאה היא

 בעת לפרסמו היה שאי־אפשר אחד, דבר
 השנים 16 במשך התגלה המעשה, ביצוע

 ה־ אנשי בידי הוטמן המכשיר כי שחלפו:
הראל. איסר של בפקודתו ש״ב,

 ש״ב. השם עצם בסוד נשמר ימים, באותם
 את הזה העולם ציטט המכשיר, על בדווחו

 מתביישים ״אם בן־אליעזר: אריה חרות ח״כ
לע סופה מגונה, דבר היתד, כאילו בבולשת

מגונים!״ דברים שות
 בכפר מיסתורי קורם של תיאור גם הובא
 העובדים מפא״י פעילי השתתפו בו הירוק,

 של אחרים ובשרותים במשטרה בהסתדרות,
 נכללו כ״רעיוני״, שהוגדר בקורם, המדינה.

 כרסי־ ניהול כתבי־יד, פיענוח המיקצועות:
 אלחוט, במכשירי שימוש מודיעין, סיות

ג׳יטסו. ג׳יו חיפושים, עריכת
ראו היה בקורס המרכזיים המרצים אחד

 רבות שנים כעבור רק אשר שילוח, בן
 ל־ המרכזי המוסד בראש עמד כי פורסם

ו המקום, על שמרו במדים שוטרים ביון.
מ מיוחדת חופשה קיבלו המשתתפים אילו

מפא״י. בקשת לפי — עבודתם מקומות
 עמדות־מפתח קיבלו הקרוס ממסיימי מאה
 העולם אז דיווח השונים. במנגנונים מוסוות

 חשאי מנגנון בארץ קיים כי חשש ״יש הזה:
 אלא המדינה, של מרות לשום כפוף שאינו

ארץ־ישראל.״ פועלי מפלגת של למרותה
 זה היה כי בביטחון, לקבוע אפשר היום

 על־ידי שהוקם הבילוש ממנגנון חלק רק
 דויד את לשרת היה ושתפקידו הראל, איסר

 מנגנון, המפלגתי־פנימי. במישור בן־גוריון
״מנ הכינוי את לו הדביק הזה העולם אשר
 להדפיס היה שאסור מפני — החושך״ גנון
הנידון). (ראה ש״ב המילים את

 משהתייצב עתה, שותקת. הממשלה
 העצמאית רשימתם יוזמי בראש הראל איסר

 על־ ביקש בהסתדרות, רפ״י״ ״ממשיכי של
 את לעשות מפ״ם, של ביטאונה המישהו,

 אחראי שהיה מי הישן. המיקרופון חשבון
 אינו המישמר, על לדעת מיפלגתי, לבילוש

הבוחרים. לאמון ראוי
 יותר — זו טענה אימתה הראל של תגובתו

 השימוש כי המישמר. בעל הפירסום מעצם
 — הפוליטית הבולשת תיקי מתוך בחומר
 הוא — נכונותו את לבדוק יכול אינו שאיש

 ריקבון של ביותר החמורים הסממנים אחד
לדמוקרטיה. המסוכן פוליטי,

 תחליט הממשלה כי ׳ לצפות, היה אפשר
 במידע שימוש על לדין, הראל את להעמיד
מע- על הכללית התדהמה למרות אך מסווג.

פרוספר צייר
לישראל — כבוד של חוב

להת הממשלה העדיפה — הראל של שהו
כלל. היה לא כאילו המעשה, מן עלם

ההשערה, את — בצדק — שהוליד דבר
 המערך בראש כיום העומדים האנשים כי

הראל. איסר של מגילוייו פוחדים והממשלה,

עזה5!
 ראש־העיר

בסידור תומך
 האחרונים בשבועות הזכיר בעזה הנוף
ב שולט הפחד ממוצע: ממערכון תמונות

תגובה. ומפעולות טרור מפעולות פחד עיר.

ובטדווידה ברדיו שידורינו
 גבי יסה

ומכריב ז
בטלוויזיה

 ולהודיע לפניכם, לרשום נא שלנו. השידור זמני על לנו הודיעו בבית-המשפט, הכניסה בעיקבות
ומכריכם. לידידיכם כן על

ברדיו •
בערב 7.20 בשעה באוגוסט, 24 א/ ביום • ההסתדרות על במערבה החדש הפוח דבר יישמע

*י■ _ . שס ■ז .• . . . . . . . . . 1,1 -ז<■ ......... 1. ״ ״. / ביום _  בערב. 7.54 כשעה באוגוסט, 25 כ
/ כיום י•  בערב. 7.40 כשעה באוגוסט, 26 ג
בערב. 7.51 כשעה באוגוסט, 28 ה/ ביום •

/ כיום  בערב. 10.35 בשעה באוגוסט, 26 ג
בערב. 10.15 בשעה באוגוסט, 31 א/ כיום

הבחירות מטות
תל־אביג — הארצי המטה >

 222146,222145 טלפון ת״א), קולנוע (ליד 8 גליקסון רח׳
.136 ת.ד.

ירושלים ♦
 עד א׳ בימים ,61324 טלפון טלביה, ,20 העברי הגדוד רח׳
בערב. 7—10 בשעות בשבוע, ה׳

חיפה ♦
 פתוח יהיה המטה .305 חדר ,28 הנביאים לרח׳ עבר המטה

אחר־הצהריים. 5—8 בבוקר, 10—12 השעות בין יום בכל
חולון ,♦

 בימים לפנות נא .848565 טלפון ,24 סיני מיבצע רח׳
אחר־הצהריים. 4—6 בשעות בשבוע, וד׳ ב׳

ים בת ♦

המדינה ברחבי
באר־שבע <

.5523 טלפון הפיקוד), (מאחורי 80 האבות רח׳ לחמן, דן אצל

אילת ♦
.2061 טלפון ,31 לינדי רח׳ סער, רם אצל

ה # היי נ
.4 קפלן רח׳ קישון, יצחק אצל

.60 כצנלסון רח׳ שפירא, אסתר אצל
נתניה ♦

 עד 5.30 בשעות וה׳, ג׳ ב׳, א׳, בימים אקסודוס, קפה
שנק. משה אצל אחה״צ, 6.30

פתח־תקווה *
 בשעות וה׳ ב׳ בימים ,13 שטמפפר רח׳ הנשיא, קפה

גלילי. משה אצל בערב, 7—8

נטינעוו אסיכה
 מיפגש בערב, 8.30 בשעה באוגוסט, 27 ד׳, יום

 ,11 החורש רח׳ ״פלמה״, בפנסיון טבעון תושבי
עם המרכז, ליד

 כהן שלו□
קריץ ראוכן

ל : ע א ש ו נ ה

 — בכנסת להם שעשינו ,מה
בהסתדרות!״ להם נעשה
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