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אופי עם קפיטול-סיגריה
הרציני למעשן

 מספקת. מלאה, עשירה,
 טבק מסוגי עשויה הטעם. מלוא את המחפש הרציני למעשן

 זו. לסיגריה בקפדנות שנבחרו ביותר מעולים
בלבד. ל״י 8-. סיגריות 20 אדום־זהב־כחול. בקופסת
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הרציני למעשן אופי עם קפיטול-סיגריה
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)17 מעמוד (המשך

 נהגו שגם העובדה קריית־טיבעון. של עים
 קריית־טיבעון, בן הוא שגם עינבר, של

 במערכת- בנהיגה רק לא שלו, לבוס עוזר
 אירגון על כאחראי גם אלא הבחירות,

הצו תנועת של הבוגרת והשיכבה הנוער
 נתנה שלו, הבום למען שיצביעו כדי פים,

 לא כי ההרגשה את קריית־טיבעון לתושבי
 בתת־האלוף, תומכת מיפלגת־העבודה רק

כולו. צה״ל אלא

 תעמולה
בבית־ספר

 אינ־ פעילות של כחודשיים עכור ך•
כנראה. עינבר, הבין ביותר, טנסיווית

 לו עזרו הגבול. את קצת עבר הוא כי
 אותו ששאלו טיבעון, מתושבי כמה בכך

 מטכ״ל, פקודות את להפר מעז הוא כיצד
 חיילי על מיפלגתית פעילות כל האוסרות

 למטה־ לגייס מעז הוא וכיצד וקציניו, צה״ל
 מפוארת, צבאית מכונית שלו הבחירות

שלו. הנהג־חייל ואת צבאי דלק
לא ,אני לכך: הסבר היה לעינבר

ל לרוץ החלטתי תעמולת־בחירות. עושה
ש אחרי מייד המקומית למועצה בחירות

הי זה עכשיו עושה שאני מה אשתחרר.
 שיצטרכו, אלה — טיבעון תושבי עם כרות
 מ־ ואשתחרר מועמדותי, את שאציג אחרי

עבורי.״ להצביע צה״ל,
מכו עיניים. לנקר לחדול החליט עינבר

 ב- הוחלפה האמריקאית הוואליאנט נית
 עצמו והוא יותר, קטנה אסקורט מבינית

ה ציבור עם מגעיו בעת מדיו את פשט
בוחרים.
פו עינבר בני החל הזמן באותו בערך

 של בית־הספר־התיכון תלמידי בקרב על
 עורך- — שלו המטה אנשי לדעת טיבעו!.

 מיפלגת־העבודה סניף מזכיר כץ, יוסי הדין
 מועצת וחבר ההסתדרות עובד בטיבעון,

 (״שוש״) ושושנה בר־דויד, שאול העיריה
ו טיבעון פועלי מועצת מזכירת מון, מיי

 מיימון בני דקר הצוללת קצין של אלמנתו
 להורים, להגיע ביותר הבטוחה הדרך —

 ליבות דרך היא זכות־ההצבעה, בעלי
בניהם.
 של בהפסקות מופיע החל עינבר בני

 גרינברג, חיים על־שם התיכון בית־הספר
ולע בסיבעון, היחידי התיכון בית־הספר

 או, התלמידים בין בחירות תעמולת רוך
 הנוער עם ״היכרות :זאת מכנה שהוא כפי
 שלפני נזכר, הוא אחר־כך טיבעון.״ של

 ב־ צה״לית בשליחות שימש שנים שלוש
 מבניו, אחד על־ידי הוזמן עינבר חו״ל.
 בית־ של התלמידים מועצת חבר שהוא
 הרצאות כמה לערוך הספר,
מו מיפלגתית תעמולה התלמידים. בקרב
 אינה אולי בית־הספר כותלי בין זו סוות

 תוך במדים תעמולה כמו לחוק מנוגדת
 בוודאי אך צה״ל, של באמצעים שימוש
 זאת איפשר חנוכית. ואינה נאה שאינה

 בבית- חטיבת־הביניים על הממונה לעינבר
 במטה- מרכזי חבר ברעמי, שמואל הספר,

עינבר. של• הבחירות

 התושבים
לרמטכ״ל פנו

 בראש- התומכים מהתושבים, מה ך
 במיכתבים פנו בו־דרור, עמי המועצה

 להעמיד בדרישה ושר־הביטחון, לרמטכ״ל
 לובש־מדים, הוא עוד כל עינבר, את לדין

 צה״ל. לחוקת המנוגדת בחירות פעילות על
 ואל שר-הפנים אל פנו גם אזרחים אותם
 בעינבר שיטפלו לממשלה, המישפטי היועץ

 הם בינתיים אולם האזרחי. החוק מבחינת
נענו. לא

 אוזניו אל הנראה, כפי הגיעו, אלה פניות
 מסע-הבחירות את הפסיק שלא עינבר, של

ב לאחד עד אותו הקפיא לא ואף שלו,
 מצה״ל. ישתחרר שבו התאריך אוגוסט,

 כדי צעדים׳ כמה עשה שוב הוא אך
 ה־ מכונית העיניים. את לנקר שלא

 קטנה במכונית הוחלפה הצבאית אסקורט
 נאסר נהגו על ואילו כרמל, דוס יותר,

 בקרב שלו הבום למען לפעול להמשיך
טיבעון. של הנוער

עינ של אלה צעדים בעיקבות בינתיים׳
ל בטיבעון מערכת־הבחירות נכנסה בר,

 עיר בכל מאשר יותר גבוה גבוה, הילוך
בארץ. אחרת מקומית מועצה או




