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 ישראל מישטרת עוזרה האם
 מישדרי־התעמולה ?הפקת

המערך? ש?
 סבבה החדישה האמריקאית המכונית

 צעיר הנהג, עצמה. סביב צורמת בחריקה
 לאזן מיהר שחורים, מישקפי־שמש חבוש

 אל זינק המהירות ובמלוא ההגה, את
 קשישים. זוג פסע שעליה המידרכה,

 רחוב לאורך מהירה בנסיעה פרץ משם
בי אותם כל תל־אביב. בצפון בני־דן, 1

הונ האלמוני הנהג של מופלאים צועים
 ממוקמת שהיתר, ניידת, במצלמה צחו
 סמל־ הצד, מן צפה, במחזה המידרכה. על

ב נשען כשהוא מדים, לבוש מישטרה
אופנועו. על שלווה

 המרתקת הסצנה סרט־תעמולה?
חדש, ישראלי סרט־מתח מתוך נלקחה לא

הישרא העבודה מיפלגת של מסרט אלא
 בעוד יוחל בטלוויזיה שבהקרנתו לית,

 את להחליף עתיד הוא אחדים. שבועות
ה הפופולריות והתוכניות סירטי־המתח

 מהדורת אחרי כה עד ששודרו אחרות, י
בערב. לחדשות מבט

 אמר צרות,״ רק זה האלה, ״הבחירות
 בניגוד דהרה אשר במכונית, שצפה אזרח
 ראשי רחוב של במרכזו התנועה חוקי לכל

ש החמישי ביום בשעת־בוקר בתל־אביב,
תש עוד שזהו ההסברים, עזרו ולא עבר.

 כדי לסבול ישראל מדינת שעל מם לום
 יש כך ״גם דמוקרטית. להיקרא שתוכל

 האזרח התעקש מיסים,״ מדי יותר כבר
כ בו שפגעה כימעט שהמכונית הקשיש,

 כל וללא מסחררת במהירות עלתה אשר
אדם. ההומה המידרכה על מוקדמת, אזהרה
תע על שמבזבזים הרב מהכסף ״חוץ

 צריך בטלוויזיה, השידורים והפסקת מולה,
 מישדרי־התעמד תעשיית את לסבול גם
הס ואכן, ,האזרח. התמרמר י״ האלה לה

 מיפלגת של ההסברה מחלקת כי תבר ,
 סד־ עם להתמודד לנסות החליטה העבודה

 בכל לפחות תופסק, שהקרנתן רות־המתח,
למירוץ־המכוניות. הנוגע

 מכונית אותה מישטרתית. שמירה
משתו חורקת, כשהיא הצד מן שצולמה

 נשאה מידרכות, על ועולה צופרת ללת,
 השלט את מיספר־הרישוי במקום מאחור

נהי ללימוד מכונית היתה לא וזאת ״ל״. י'
 ■מיפלגת ״זה הצלם, הסביר ״ה,ל/״ גה. 1

 איך בסרט להראות רוצים אנחנו הליכוד.
המכו לשילטון. יעלה אם הליכוד ייראה

ה היא בתל־אביב, חראקות שעושה נית
סמל.״
 שוטר שם עשה מה אך לא, או סמל
 המסריטים, גידסת לפי י גיבור עיברי
הפ תהיינה שלא הסדר. על שומר ״הוא

 גרמה עדי־ראייה לדיברי אולם, רעות.״
חיי־אדם. של ממשי לסיכון המכונית
 לחסום יכלו סכנה, למנוע רצו ״אילו

 ),23( גרנות ישראל טען הרחובות,״ את
 סיפר, השוטר,״ אל ״פניתי במחזה. -שצפה

 למה שם, עושה הוא מה אותו ״ושאלתי
המ של הזה הטירוף את מפסיק לא הוא

 לא הוא להיפגע. יכלו הרי אנשים כונית.
 ושתק.״ אופנועו על נשען רק השיב, !

תל־אביב, סחת מישטרת דובר בפי גם 4
 כך. על תשובה היתד׳ לא כהני, אבינועם 1

שה ועד העניין. את שיבדוק הודיע הוא
אמ ממכונית להיזהר כדאי ייבדק, עניין

 חרא- ומבצעת המסתובבת גדולה, ריקאית
הבוקר, בשעות תל-אביב ברחובות קות
לדמוקרטיה. סס הליכוד. חשבון על

ם : עסקי
י 68 ס־טרזאן מכיר ל■1 1

׳המכונית מן חלקים
 במוסך הוחלפו הגדירה

 אך בעליה, ?רצון כניגוד
 עצמו מצא ?התלונן בבואו

?ויין במגיד -
 סיפר דפוק,״ אוטו קונה שאני ״ידעתי

 ברירה, לי היתד׳ לא ,״אבל ריכטר, אליהו
 אני היום עד אותו. לקנות מוכרח הייתי
 אותי. שסידרו להוכיח מצליח ולא מנסה,

 לא ואני צחוק, ממני עושות הרשויות
 שקניתי.״ לזד׳ זהה מדגם רכב בארץ מוצא
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 כל חלק לקחת צריך להסתדרות בבחירות
 כוחה את דמותה,לחזק את לקבוע הסתדרות-עלמנת חבר

דרכה. על ולהשפיע
 ההסתדרות. מוסדות את לבחור זכותך על תוותר אל

 מידע לך יספקו אשר השונים הפרסומים אחרי עקוב
הבחירות. הליכי על שוטף

 בשבילך. !!■■מת ההסתדוות
21 הבחירות: ■וח .6 .7 7
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