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המפלגה: לר־ענון המאמצים במיסגרה

־ עבודה ב.. לפעילות חוורה גולדה
 ארונו כי ייתכן • כצנלסון ברר של חיובית תשובה ו.ם צפויה

להרצפלד ו.ם פנייה שוקלים • הקרובה בישיבה כבר ישתתף

ז״ל זוארץ מ• ד״ר מאת
 ל■ מאיר גולדה הגב׳ של שובה
 מיפלגת• של המוביל״ ״פורום

 פרשנים, לדעת מהווה, העבודה,
 התנועה, פני לחידוש ירוק אור

 שפרשו וטובים רכים של ולשילובם
 כמיס־ פוליטית מפעילות זה־־מכבר

 שמותיהם מוזכרים המיפלגה. גרת
גור בן־צבי, הרצפלד, החברים של
 על שגזרו ואחרים, כיילינסון ,מן

שתיקה. עצמם
 בבית־ שתתכנס הקרובה בישיבה

 הכלכלי במצב לדיון בכינרת הקברות
 התנועה ותיקי של מלא קוורום צופים

ומייסדיה.
 הגב׳ של שובה מוסיף: פרשננו

 הנהגה לנו צפויה כי על מעיד מאיר
 הטריומוויראט וכי ודינאמית, חדשה

 ימי את לחדש עומד גולדה־גלילי־פרס
 העוצמה תקופת 1969־73 של הזוהר

העבודה. ומיפלגת מדינת־ישראל של
התקו לביטול האפשרות גם נדונה

לרא 1973 אוקטובר שלהי שבין פה
 מחדש מינויו את שוקלים וכן ׳76 שית
העבודה. למזב״ל ידלין של

תמי את והדגישה חזרה מאיר הגב׳
 ובביצור גלילי במיסמך האיתנה כתה

 אין לדעתה כי והוסיפה בר־לב קו
 איתנו לדבר שמעוניין ומי פלסטינים,

 כן כמו ממתינים. אנחנו לטלפן, יכול
בכתה.

 —כצנלסזן—נזאירסון הפורצת השלישית
 בתמונה: המדינית. לזירה שבה בילינסון

 כשמאירסון בחוד, שיוביל כצנלסון בדל
________________מרכזים. וביילינסון

:3 בעם קרא
 גולדשטיין היה שמי ״אם

 היה לא אחד אף
שלי״ לטלפונים מתייחס
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 גולדשטיין היה שמי ״אם

 היה לא אחד אף
שלי״ לסרטים מתייחס
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פורענות בטרם לדיין עוז
 למאמרי־המערכת הכותרות מן חלק אלה

כה. עד לנו שהוצעו

■ותרד טובה הצעה לך יש הא□
! כתוב ו נ י ל ^
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ד״ן ם. נתתפלא!) העורך: יומי. עיתון

שנים שלוש לפני א.

סוב נשק למצריים תתנו אל
! ייטי

מרו נשק מקבלים המצרים
 מגיעות יום כל הגבלה. בלי סיה

וכו וים, אוויר רכבות למצריים
 ה- קומוניסטי נשק טעונות לן

ומטו טנקים להשמידנו. מייועד
מתוחכ ומערכות וטילים סים
 !למחות צריך !לזעוק צריך מות.
להסביר. צריך

 לא אחד אף להסביר. למי אין
היח את ניתקו הרוסים מקשיב.

 כדי הכל יעשו והם איתנו, סים
 הנח יזרימו הם אותנו. לחסל

לס כדי נשק, של אדירות כמויות
 איכפת מה האמריקאים. את דר

הצי הושיעו! נושמד! אם להם
לו!

 מקבלים המצרים היו אילו
שו המצג היה אמריקאי, נשק
לפ יכולים היו האמריקאים נה.
 למצריים, הנשק זרימת על קח

 קצר. סאדאת את מחזיקים והיו
האמ האמריקאים! את רוצים

 את תנו !סדר כאן יעשו ריקאים
הרו את סלקו ־־ האמריקאים

!בחייכם סים.
שנים שלוש אחרי ב.

אמ נשק למצריים .תתנו אל
! ריקאי

 שלנו הטכנולוגית העליונות
 יגיעו יום כל ז יהיה מה תיעלם.

אמריק נשק מישלוחי למצריים
 טילים. מטוסים, טנקים, אי.

אמרי ידידי נגד אמריקאי נשק
אמ נשק נגד אמריקאי נשק קה.

 להשמד- אמריקאי נשק ריקאי.
 למחות! צריך לזעוק! צריך תנו.
להסביר. צריך

 לא אחד אף להסביר. למי אין
ה את מנצלת אמריקה מקשיב.

 שלה. לאינטרסים באיזור מצב
 את מכאן לדחוק מנסה אמריקה
 כאמ- בנשק ומשתמשת הרוסים

 !הושיעו נגדנו. גם לחץ צעי-לחץ.
!הצילו

 היה באיזור, הרוסים היו אילו
שאמ יודעים היינו שונה. המצב
 מחזיקים והיינו לצידנו, ריקה

ה את רוצים קצר. סאדאת את
האמריק את סלקו — רוסים

!בחייכם אים.
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אספו־מצוות
מרחובות

ף מובן  להחלי
 משולשות מיצוות

ה טרלי ס או  מ
במיצוות

 שבין־אדם־לחברו
שובל. עם

בהקדם. לפנות


