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גרמת־גן
במע תפקידים לחלוקת פעילים !גישת

 בשעה ,8.10.69 ד׳, ביום הבחירות, ת
 מאחורי עצמאות, בקפה בערב, 8|

 — לעזור שמוכן מי כל אורדע. לנוע
זמן!

בחיפה
 בשעד, ,10.10.69 השישי, ביום ־ווג־בית

כל־ רחוב גלוטמן, בני אצל בערב, 8.

ברדיו שידורינו

מוז אוהדים רמת־שאול. ,2 ישראל־חברים
מנים.

 8.45 בשעה ,19.10.69 א׳, ביום חוג־בית
 טלפון ,19 האסיף רחוב גון, דני אצל בערב,
מוזמנים. אוהדים .89080

*בירושלים
 מטיס, אלכם עם ואוהדים פעילים פגישת

 הגדוד רחוב זוהר, דנה אצל ההנהלה, חבר
בש ,13.10.69 ב׳, ביום טלביה, ,20 העברי

מוזמנים. אוהדים בערב. 8 עה

 ,9.10 כשעה ,11.10.69 הקרובה, שבת במוצאי •
הדתית!״ הכפייה נגד ״כמאבק

 אכנרי אורי ,9.16 כשעה ,12.10.69 הראשון, כיום •
לחיילים. ידבר

 שאתם מפני אליכם. פונה חדש כוח - הזה העולם תנועת
השלום על המדינה שמאבק מפני לכם. שאיכפת מפני גירים.

במ החיים שדמות מפני אחר. אדם לכל מאשר יותר לכם גע ב חוזרים אתם שאליה נה,
 לכם. חשובה השרות, ור
 התעמולה בדברי תסתפקו אל
 בסיסמות. תסתפקו אל דנו.
 - ועובדתי מוסמך חומר ־או

 בארבע בכנסת סיעתנו :ודת
 הכרזותיה, האחרונות, זנים

 על ושאלותיה יוזמותיה ומיה,
 - לנו החשובים הנושאים

 ששת במלחמת בעמדתנו ול
למ לפתרון והצעותינו מים

 למ־ במערכה וכלה היום, ת
לחייל. טרמפ

 בכנסת אבנרי אורי — 119 מול 1
ן מאת ו נ מ י א נ ו ר כ ז

 - לחיילים מיוחד מחיר קבענו זה, ספר לקרוא חייל לכל לאפשר די
 אם זה כמחיר הספר את לקבל יכול חייל כל ! 10 כמקום לירות י 1

ת אותו ין ב ו ת כ , ל ת י א ב  ״העולם כמשרד בעצמו יופיע או צ
. של הסכום עם מכתבים תל־אכיב. ,8 גליקסון רה׳ ז", תל־אכיב. ,136 .ד. ל״י: 2-

ג־זנס מאנקי
)13 נזפמוד (הנזשן־

 את המקים הקבלן בפני מרות התלונן הוא
 את מילא לא הבנק כי המפוארת, הוילה

 לו הובטח לדבריו, כלפיו. שלו ההבטחות כל
 חדרים, חמישה הכולל מ״ר, 200 של שסח
 וחדרי־נוחיות. אמבטיות ושתי מרפסות ארבע

 יום מדי הבנייה במקום לבקר הנוהג מן,
 שחסרים וגילה — השטח את מדד ביומו,

 את קיבלתי שלא מספיק .לא מטרים: כמד.
הקב בפני התמרמר לי,״ המגיע השטח כל
 מהומה הזד, העסק מכל עושים •עוד לן,

 שמגיע מה רק לי נתן הבנק בעיתונים.
הכל.״ את לא ונם — לי

 הקבלן, של הפועלים אחד רוממו, דויד
 כתבת בפני הביע מן, דברי את ששמע
 בצערו העמוקה השתתפותו את הזה העולם

 בן רווק, הוא דויד נופחות. בנק מנהל של
 המתגוררת נפשות עשר בת למשפחה בן ,23

 הוא שאיתה ידידה יש לדויד זעירה. בדירה
 רוצים ״אנחנו שנים: שלוש מזה יוצא

 ״אבל מספר, הוא מזמן,״ כבר להתחתן
 לדירה אפילו כסף לחסוך מסוגל לא אני
 להתחתן? אפשר איך — דירה ובלי חדר. של
 בשביל לירות מאות לשלם כסף לי אין

 ואני שלי, במשפחה תומך אני שכר־דירה.
שאת אחרי גם לתמוך להמשיך מוכרח
חתן*.

טובה יתי״עש המגרש״ את שקניתיס
 על משלו גירסד, עצמו הדבר פעל ^
 מן: משה סיפר הענץ. כל /

 זד, על דובר משנתיים יותר לפני ״כבר
שלח לירושלים. בחזרה לעבור עלי שיהיה

 להם הסברתי למקרקעי־ישראל. מכתב תי
 לעבור שעלי ילדים, לחמישה אב שאני

 מתאים מיגרש להם יש ואם לירושלים,
 לקנות. מוכן אני טלביר, באיזור למכירה

 למיגר־ קונים היו ולא המיתון, בימי זה היד,
 — בעצמי המכתב את להם כתבתי שים.
 לי ענו שר. של המלצה או פתק שום בלי

 ל״י. אלף 62 במחיר בטלביה, מיגרש שיש
 המחיר. את לוודא כדי שלי מעריך שלחתי

 שני גם המיגרש את העריכו איתו יחד
 ואמר המעריך כשחזר ממשלתיים. שמאים

 המגרש. את לקנות החלטתי כדאי, שהמחיר
 והיא בענין, שדנה ציבורית ועדה היתד,

 לי. שימכרו ישראל מקרקעי בפני המליצה
טרק עלה יום ובאותו הכסף, את שילמתי

בבנייה. והתחלתי טור
 למיגרשים, קונים היו לא זמן ״באותו

 למקרקעי־ישראל, טובה בכלל עשיתי ואני
 אז לקנות יכלו כולם לי. טובה עשו הם לא

 אז קנו באמת ורבים הזול, בזיל מיגרשים
 שם בנה לא אחד אף אבל סביבה. באותה

את מיד לבנות התחלתי אני כך היום. עד
שקניתי.״ רי

יהודי ממולחס:
ש ן ** חי כ  הכס• הקומבינציות את גם מ

מדב הבנק. ובין בינו המסובכות פיות
 ממולח, יהודי פשוט שהוא משתמע ריו

 המיגרש ״את מיגרשים: לקנות מתי היודע
 אלה היו כי מערכו, בחצי באמת קניתי

שילמ למעשה מסביר. הוא המיתון, ימי
 אני ובעצם ,62ה־ מתוך ל״י אלף 50 רק תי
המיגרש.״ את חוכר רק

 טפחות מבנק שקיבל שהכספים למרות
 עצמו ראה לא ברובם, הממשלה כספי הם

 מקור את לציבור להסביר חייב מן משה
החיילה. בניית לצורך שקיבל הכספים
 למס־ רק שלי הכספים על מוסר ״אני

 הוא הבית עם ״העניין הודיע. הכנסה,״
 ויש המיגרש, בקניית השקעתי אני פשוט:

 ההפרש את שישלם הבנק עם הסכם לי
למעשה.״ הכל זר, הבית. בבניית

במדינה
ראשון־לציון

 — ומשגאייך ׳מהרטיין
ייצאו מתובך

 אישיות השמצות רצוף מלוכלך, מאבק
 אלו בימים מתרחש מגונים, ורמזים נסות

 הקרבות הבחירות לקראת בראשון־לציון,
ה בין אינו הדמים מאבק אולם ובאות.
למרכז־ד,חופ גח״ל בין או לגח״ל, מערך

ך נטושה המלחמה שי: ו ת  — המערך ב
 אליו. המשתייכות השונות המפלגות בין

 אכזרית זו גם מלחמות־אחים, של ובדרכן
אויבים. בץ מלחמה מכל יותר

 טריק בגלל יצא הקצף מתחמק. ספיר
 ואחדות־העבודה רפ״י לאנשי שעשו מכוער
 את קבעה פריטטית ועדה המערך. בתוך

 ברשימה לעירייה. המערך מועמדי רשימת
 ואחדות־ רפ״י לאנשי גם מקום הוקצב

 פרדה עמדה הרשימה בראש העבודה.
 בערב, שעבר החמישי ביום והנה, קרני.
 לפקיד הרשימה הגשת לפני האחרון ברגע

 ואחדות־ רפ״י אנשי גילו ועדת־הבחירות,
מהרשימה. הוצאו ששמותיהם העבודה

 לא מאומה אולם חמס, בזעקות פרצו הם
בחוץ. כשהם — הוגשה הרשימה עזר.

 פינחס העבודה למזכ״ל פנו בחמת־זעם
 ה־ הוועדה החלטת את לקיים דרשו ספיר,

ב התחמק ספיר תמונה). (ראה פאריטטית
ש נכון רשימה. הציג ״הרוב אלגנטיות:

 נציגי האחרון ברגע ממנה הוצאו אמנם
 במקום הייתי לוא ואחדות־העבודד״ רפ״י

 לכך.״ מתנגד הייתי — ובעניין —
 מלחמת נפתחה עתה גסים. רמזים
 לרא־ המועמדת של שמותיהם ההשמצות.
מז קרני, פרניה המערך, מטעם שות־העיר

 ראש־ כהן, אלישע מועצת־ד,פועלים כיר
 אברהם סגנו שפסל, אריה היוצא הדר

 לוחות על תופסים החלו ואחרים, וולפנזון,
 ה־ הקולנוע. שחקני שמות את המודעות
 במודעות יצאו פרישה, על הודיעו מסולקים
ואת קרני פתיה את שתקפו ובכרוזים

״צפוף״©-

 משהו ההדורה בווילה רואה אינו גם ן ץ*
 כדי שהוקם בנק של מנהלו לגבי מיוחד

 בפיחות ואשר חדשים, לעולים הלוואות לתת
 אצל לטרגדיה ההצמדה שינויי גרמו האחרון

 מסביר ילדים,״ חמישה לי ״יש מהם: רבים
 נפשות שבע שאנחנו אומרת ״זאת הוא.

 בקרוב אלינו מגיעים לכך נוסף במשפחה.
 אנשים שהם מחוץ־לארץ, אשתי של קרובים

 איתנו. יגורו הם גם שישים. בגיל מבוגרים
 בחמישה יתגוררו נפשות שתשע אומרת זאת

 לומר אפשר — לוקסוס לא שזה לא חדרים.
צפוף.״ אפילו שזה

שפטל מושמץ
נסחקנ-עולנוע במזןום

היח באילו רמזים הכוללים כהן, אלישע
 בעסקי מסתיימים אינם השניים בין סים

והעירייה. המפלגה
 כהן, אלישע שטניים״. ״אמצעים

 בעיניו׳ חן נשאו לא מתנגדיו שהשמצות
 מוציאי את למשפט שיתבע להודיע מיהר

 קצת הוא גם השמיץ כך כדי תוך דיבתו.
 באמרו: שפטל, אריה היוצא, ראש־העיר את

 הכש- את שיסתיר למסך־עשן זקוק ״שפטל
שה ככל בעיר. שעשה והבזיוגות לונות

 יותר.״ להסתיר אפשר יותר, סמיך עשן
 יחד הוציא׳ בכך, הסתפק לא הוא אולם

 לאמור: נגדי, כרוז קרני, פרניד, עם
 הישר וכשיכלו שיפוטו בכושר .הזילזול

 לאבן־פינר, הפך בראשון־לציון הציבור של
ה פורשים, חברים מספר של בהתנהגותם

 חסרת־מעצורים השתוללות לעצמם מרשים
מוס והחלטות בראשון־לציון המערך נגד

 גדולה מידה מיצוי תוך הנבחרים. דותיו
 לימדונו מילולית, ולוליינות צביעות של

 הדמוקרטיה את שמים כיצד חברים אותם
 בעת עלבונה את ותובעים ולקלס ללעג

מפ חברי שקבוצת שנים זה אחת. ובעונה
 — ואופק אלבז שפטל, ביניהם — לגה

 שיסוי של ושיטתית פרועה מערכה מנהלת
 הסניף, של הנבחרים מוסדותיו נגד והסתה

כל קידוש תוך קרני, פרניה נגד ובמיוחד




