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ה אבל מלוכלכת. היתה העבודה עליהם.
כימעט. נקי. היה ביצוע
 אחד מנדאט אף השיגו לא הם

 על חלם לא ממילא אך לעצמם.
 אחד כסיל מלבד - מהם איש כך
שניים. או

 לדעת. קשה כמה? קילקלו. הם
 החדש. הכוח של אחד מנדאט בתדאי

 מק׳׳י. של מנדאט גם אולי
החדש. הכוח של .וסף מנדאט אפילו ואולי

קולות. אלפי בכמה זה בל
שנל — שלושה או שניים אחד, מנדאט

ה לאוייבי והועברו השלום, ממחנה קחו
שלום.

. בשם ום השל
הכובע. בוער הגנב ראש ל **
ה המועמד מיהר הבחירות אחרי יום 2

 שיוזמן לדאוג שלום״ ״רשימת של ראשון
 בעיתונים יועתקו ושדבריו ברדיו, לראיון
חבריו. עובדים שבהם
 לביזבוז הביא הוא שאכן, לומר כדי

 ל״ע של קולות רק הם אלה אבל קולות,
המערך. ושל

 מים• של נאה סיום גם. שקר זהו
 ממנו נדף חוסר־היושר שריח צע

לצחנה. בסוף והפך מתחילתו,
 להונות? האיש מקווה מי את

 מודעות־ נשכחו כבר כי סבור הוא האם
ש בעיתונות, שפורסמו הענקיות ההשמצה

 רשימתי, של אחר מועמד על־ידי מומנו
מ ועוזריו רשימתו חברי על־ידי ושנוסחו

 המערך, נגד לא — מודעות ז מצפן אנשי
נגדנו. אלא ל״ע, נגד לא

 נגד המודעה סנשכחה סבור הוא האם
 רשימתו מועמד בחתימת שפורסמה מק״י,

ל סירבו (ושעיתוני־הערב ריפתין מאנשי
פרסמה)?

 חומר־ההש־ את שנשכח סבור הוא האם
 הביתה, בדואר פעילינו לאלפי שנשלח מצה

 ממש־ שנגנבו נושאות־כתובות במעטפות
ש חומר — מצפן של סוכן על־ידי רדנו
רשי לראשי ותשבחות נגדנו השמצות הכיל
 חקירה עתה מתנהלת הגניבה (על מתו?

פלילית.)
 מער■ של האחרונים בשבועיים

 אנשי העמידו לא בת־הבחירות
מנה הם באילו פנים אפילו ״נם״
 או חסידי־הםיפוח, עם ויכוח לים
 ההתקפה ל״ע. עם או המערך, עם

 היה התוכן נגדנו. בולה בל רוכזה
אוהדינו. אל היתה הפנייה נגדנו.
 נגד הופנה המאמץ של יותר קטן חלק

^סנה.
הפשע? של היקפו הו **

 הקולות של המכריע שהרוב ספק אין
 הצביעו מאיתנו. נלקח זו לרשימה שניתנו

 להצביע לכן קודם שהחליטו אנשים בעדה
אנשים הצביעו כך. על הכריזו ושאף בעדנו,

 בדרך נתפסו לולא אלינו, עוברים שהיו
 פחות שהיתר, מפני זו, רשימה של ברשתה
פרופסו כמה של חותמת ונשאה מחייבת,

מכובדים. רים
הנזק. מן קטן חלק רק זהו אולם

 העברת היתה יותר עוד חשובה
סביבנו. האווירה

 יציב גדי פתחו סבה מערכת־ההשמצה
 של לאורגיה במהרה ושהפכה קינן, ועמוס
 נגדנו השתתפו שבד, וזוהמה, בוץ הטלת

 מפ״ם, גם הכנענים, גם מצפן, גם רק״ח, גם
 את גם וממילא תשלום, מחנה את המאיסה

 זיק בליבו שניצת מי כל על השלום, רעיון
 שבד, בתקופה למענו. לפעול נכונות של
 זה היה ממילא, ירודות השלום מניות היו

ומכופל. כפול פשע
 רפ״י מאוכזבי השלום, לאוייבי קל כמה

״אנ למראה להתמוגג עטים־להשכיר וסתם
שלום לעשות מסוגלים שאינם השלום שי

 יי בסיסמה להדביק היה קל כמה ביניהם.״
וטובים. רבים

 לבך הסיוע באשר - קל במה
 חסי• לעצמם שקוראים מי מצד בא

 את שמניף מי מצד די־־השלום!
 החזה, אל מלפנים, לא - הסכין

הגב. אל מאחור, אלא
 שלו־ בכך היה העיקרי הנזק כי ייתכן

ל יכלו ולא כימעט הוותיקים חמי־השלום
ולהפ אוייבי־השלום, עם לוויכוח התפנות

 בלאו קשה שהיד, דבר — השלום דבר צת
 נאלצו הם .1969 סתיו של בישראל הכי

 על להגנה הדלים משאביהם את להקדיש
 יותר, רבים קולות ביזבוז למניעת עורפם,

החדש, הגוף של ימגמתו מהותו להסברת

מפתים. כה צלילים שהשמיע
 להערכה. ניתן שאינו נזק זהו

שכמו קבוצה על-ידי שנגרם נזק
אפסי. הסגולי וערכה מבוטלת, תה

★ ★ ★
 בוצע, אמנם שהפשע לומר היה עים ך*
עונשם. על באו המבצעים אך ^

נבון. זה אין הצער, למרבה
 הפסיד? מה הביתה. הלך הראשון המועמד

 בעיתונים, התנוסס שמו לא. דבר שום
 אינד ובכתבי־עת, בטלוויזיה הופיעה תמונתו

לפירסומת, זכו שלו רות־השפר
 על לתמוה רק אפשר (וביום
הת שלא - זה איש של חוצפתו

 שאיש ציבורי, מאבק בשום נסה
 במאבק שמו את מעולם שמע לא

הש לעניין תרומתו שבל כלשהו,

בסימ אחד נאום בגדר היתה לום
בעי מאמרים ושני מכובד פוזיון
עצ את •טהוביח מכובדים, תונים

 בחסר-צבע, במערבת-הבחירות מו
מת כישור בל חסר חסר-רעיונות,

שיש ישראל מעם לתבוע - אים,
 מפני בבה. סתם לכנסת. אותו לח

לו.) שמגיע
 שלושה לרשימה שסיפקו ריפתין, אנשי

 כישרין בעל ודובר חתימות מאות מועמדים,
 לא — פרובוקטיביים כזבים להמצאת נדיר

דבר. הפסידו
להפסיד. מה להם היה לא
 מוכנים שהם ,מועצות—לברית הוכיחו הם

 כימעט הצליחו כי עד — לשרתה ומסוגלים
מת בעל־ברית הפכו הם מק״י. את לחסל

 יהודית הסוואה לה לתת כדי לרק״ח, אים
כלשהי.
 רק״ח של חסידם העסק, את שמימן האיש
כסף. הפסיד ומצפן,
מיץ של כסף

 והרשימה כקמצן, ידוע האיש כי תמהני.
ל״י. אלף ממאה למעלה ביזבזה
 רק״ח ממקורבי הרשימה תומכי שאר
 החתימות, אוספי כותבי־הכרוזים, — ומצפן
 ליצור הצליחו כימעט — השינאה מפיצי
 כל ועל יהמערך, רק״ח בין חרוכה אדמה
 בוזדאי הם במחנד,־השלום. קשה פגעו פנים

מרוצים.
? נפגע מי כן, אם
 חודשיס כמה לפני ילין־מור. נתן אולי

 השביעית לכנסת ייכנס לא שאם לי אמר
 לא זה ציבורית. מבחינה מחוסל יהיה הוא
 היום, נכון בזזדאי זה אבל אז. נכון היה

שעשה. מה אחרי
את שהביא הסיפוק לפחות לו יש אולם ב״דבר׳ לל1הולכת-ש

ילין־מוו יציב, פוגל, אתפלד,

 סירבה שהיא אחר לתנועתנו, המירבי הנזק
 המקום את לו ולהעניק לדרישתו להיעתר

 הסחיטה, עזרה שלא אחרי ברשימה. השני
לפ המקום, את קיבל לא אם נקמה. השיג
אותו. מנחם זה אולי לקלקלו. עזר חות

נפ הם בוודאי, והפרופסורים?
 ועולם עם קבל הוכיחו הם געו.

 הבוחר בעיני הסגולי שמישקלם
 ה* חתימותיהם שבל לאפם. קרוב

קו אלפיים שוות אינן מקובצות
לות.
 הם יתנחמו. והם מראש. הוזהרו הם אבל
 את אחרים ללמד לעיסוקיו, איש־איש ילכו,
הציבורי. יד,יושר והמוסר ההגיון תורת
הפסיד? מי כן, אם

התומ האוהדים, אלפי הפסידו
 בתום־לב שעזרו המצביעים כים,

זו. לרשימת-חבלה
אנח כי סברו או לאזהרותינו, שעו שלא

ומשמיצים. מעלילים סתם נו
זה לפשע בפומבי שמותיהם את שנתנו

יצ*ב:
 ייעלם ..אבנרי

 הכופרים כיתר
העם״״ באחדות

 אירי של ״הניעתו
 רתגיעית כיתר מהברה ותיעלם

רי5שכ בהיסטוריה .הידועות
א"-,-__היהודי״ העם באחדות

 רי־ <נם> שלים רשימת ראש
 ברחובית בית כחוג1 יציב גדי

 ר־ כ• אמר יציב מי אתמול•
 אדירי ב־ן המודעות מלחמת
י כל אץ לשעבר לעובדיו -  ר
שלים לרשימת

במעריב התובובות
 לחסידי כורחם בעל שעזרו השלום. כלפי

הסיפוח.
ה היחיד, - קולם את שביזכזו

הזבל. לפח וזרקוהו המכריע, יקר,
הקורבנות. הם

והשלום. - הם
★ ★ ★

 ההמשך? יהיה ה **
 ראיין באותו הכריז הראשון (■/פועמד

 אי לעיסוקיו, יחזור עצמו הוא כי מוזמן,
לפעול. תמשיך שהקבוצה

גמורה. שטות זוהי
 קבו־ בתור אך קצת. תפרפר עוד בוודאי

להתקיים. עלוב סיכוי אף לה אין צד״
הר כין המקשר דכר שום אין

בה. שנפגשו סיסים
הפרו כמו קיצוני אנטי־ציוני מאחד מד,
 העלייה, את להפסיק הרוצה בר־הילל, פסור

ואח ציונות על הנואם הראשון המועמד עם
 לנאום, לו יש מה (ועל היהודי העם דות
אלה?) שדופות מליצות על מאשר חוץ

 מטרתו שכל ילין־מור, נתן את מאחד מד,
וב מחיר בכל בכנסת, מקום להשיג היתד,

 השמאלני הקומוניסט עם שהיא, צורה כל
החו העסק, של האמיתי הבום קליין, צבי
 ואנטי־פר־ חוץ־פרלמנטרית תנועה על לם

למנטרית?
קבו כמה יישארו ייעלם. הדבר

העיז על שישתלטו זעירות, צות
 לטוכת האחת - לנצלו וינסו בון

הש מצפן, לטובת השנייה רק״ח,
 ציה של החלום לטובת לישית
קליין. גווארה

לה. שמגיע כפי תיעלם, היא
★ ★ ★

 ל- יישאר הוא ייעלם. לא הנזק בל
שנים. משך
כ שכוצע השלום, למחנה הנזק

השלום. שם
הפשע. זהו

 ברה ביודעין, יד, לו שנתן מי וכל
 אף נשכח אל מוסרי. קכר לעצמו

מהם. אחד




