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גולדה של
 של מדבריה השבוע להבין היה ניתן

 המרושעת ההצעה כי ראש־הממשלה,
 בבחירות החסימה אחוז את להעלות
 העולם תנועת נגד במיוחד מכוונת לכנסת

 נאבקת אשר ״סיעה חדש. כוח — הזה
 ואשר הכנסת בישיבות חוקי קוורום למען

 חד- יחסים על העונש את' לבטל מציעה
בש בשבועון. להסתפק יכולה מיניים

 אליבא בכנסת,״ לשבת צריך לא זה ביל
מאיר. דגולדה

ב ק ע ג י ר ב מ י טי
מרושעת הצעה

 דברים. שני ראש־הממשלה גילתה בכד
 את מוות שינאת שונאת היא כי ראשית:

 מכוונת ההצעה וכי הזה העולם תנועת
ת: נגדה. שני  הרבה נמצאת לא שהיא ו

 על שומעת ודאי היתד. כן, שלולא בכנסת.
 העלתה, זו שסיעה נוספות רבות הצעות

יח על העונש את לבטל לדרישה פרט
חד־מיניים. סים

להת זכותה את הסיעה הוכיחה בכך
מר איננה אשר אופוזיציונית סיעה קיים.
שהממ הצעות מעלה איננה אשר גיזה,
 רוצה העם אך בהם, חפצה איננה שלה
 הסיעה קיומה. את מצדיקה איננה בהם,
 מכליה גולדה את להוציא מצליחה הזאת
להמ חייבת היא הזה הטעם מן רק ולוא
ולהתקיים. שיך

ב ק ע , י ג ר ב מ אביב תל־ טי
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תו ר או ב ד

קנונ על הזה בהעולס בעבר כשכתבו
חשב האמנתי. לא לחרות, מפא״י בין יות
 כבר: יודעת. אני עכשיו השמצות. תי:
 ממיפלגת השילטון שאנשי אמת זאת

 חרות. אנשי עם קנוניות עושים העבודה
הג ובעניין החסימה אחוז בעניין :למשל

הכנסת. חברי מיספר דלת
ש מחרות בדר יוחנן ח״כ ידע בעבר

 בלילינבלום השחור לשוק הזרים ספיר
ה: זהו דולרים. אופו אינה חרות יותר ז

 בעד קולי את עוד אתן לא בעיני, זיציה
חרות.
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הקואופר שגי כי מסר, פרס מר
 חברים. 8000ל־ קרוב מונים טיבים
 ב- כדלקמן: הוא בתנועה הגידול

קילומט מיליון 97.9 אגד עשה 1960
גי מיליון, 293 — השנה לשנה. רים
אחוזים. 300 של דול ליום יםגומע מיליון 2זהו

 נוסעים. מיליון 473 אגד הסיעה השנה
חאהו
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