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ב ינצח מי :המטרידה
בהירותו
 לבחירות ומומחים סטטיסטיקאים

זו. בשאלה מתחבטים
העוס על נמנה שאינני למרות

תשו בידי יש הנ״ל, במדעים קים
 רפ״י תזכה הבאות בבחירות בה:
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 על־ העמים כל של ההיסטוריה בכל
 וממשיכים כיורשים שיופיעו מנת
 בתולדותיו וזזהירואי הנשגב לכל
 שהשפיל מה כל ההוא. העם של

 של הלאומית הרגשתו את והעליב
 בנגד כנשק בו משתמשים — העם

 מוצאים בגרמניה הפאשיזם. אוייבי
 האחת שמטרתם למאות, ספרים

 את פאשיסטי סילוף לסלף והיחידה
 בספרים הגרמני. העם דברי־ימי

 האישים גדולי את מציגים אלה
 כפאשיס- הגרמני העם של בעברו

הכבי־ האיכרים תנועות ואת טים

פרס רפ׳׳יסט הורכיץ רפ״יסט דיין רפ״יסט
ניצחו כבר

הישרא המפה כל פני על רות
 יש שבהם במקומות בפרט לית,

כוח. לעמדות להגיע סיכוי
 והר- יעקבי פרס, של רפ״י ישנה

 המערך מפלת את שניצלה צוג,
 מיפלגת על להשתלט כדי 1977ב־

 ל- נאמניה את ולהכניס העבודה
העס עם ברית תוך עמדות־מפתח

 זאת מגדיר (פרס המיקצועיים קנים
המיפלגה״). כ״שיקום
 הורוביץ־שובל, של רפ״י ישנה
 וכיום הליכוד, על טרמפ שתפסה

 דיין־הורוביץ. של רפ״י־תל״ם גם
 את עזבו שלא רפ״י שאריות גם

כל בנתח לזכות עתידים הליכוד
שהו.

 אם תסריטים. שני רואה אני
 המאפשרות לתוצאות יגיע המערך
מצ דיין אנשי קואליציה, להרכיב
למע דיין של הצטרפותו טרפים.

 נספחת, סיעה של במעמד אף רך,
 לטובת הכף את להכריע עשוייד.

בפנים. כבר המצויים רפ״י אנשי
יש שהליכוד הוא השני התסריט

 תוך כי אף כוחו, עיקר על מור
 להניח סביר כאן מסויים. הפסד
 אך לליכוד, מצטרפים וסיעתו שדיין

 שאנשי להניח סביר בגפם: לא
 הרצוג פרס, לרבות במערך, רפ״י

 ארבע להיות יסכימו לא ויעקבי,
להצ עתידים והם ג׳וב ללא שנים
תיקים. תמורת לליכוד טרף

 טוב שיעור מהווה רפ״י פרשת
 להגיע כיצד :הישראלית בפוליטיקה

טרמפים. בעזרת פוליטי לכוח
בהנ המערך בבוחר, מבחינתי,

 בגין של והליכוד רפ״י אנשי הגת
 בחינה מכל להפליא דומים נראים

 לא עוד שמעולם דומני אפשרית.
 גדול אלטרנטיבי לכוח נזקקנו
וחדש.

קריית־אונו רודניצקי,אמנון

ם על ז שי א פ ה
 הפאשי- מקורות על עוד
 על הכתגות כעיקבות זם,

 (״העולם הישראלי הימין
).2276/7 הזה״

 הפילוסוף שכותב מה והנה
 בספרו לוקץ׳ גיאורג והמבקר
 — ״הפאשיזם״ :ההיסטורי״ ״הרומן

בהמו ״משלהב — דימיטרוב אמר
 הקדומות הריעות את רק לא נים

 גם מתכוון אלא עמוק, המושרשות
 ההרגשות ממיטב תועלת להפיק

 האמת, את מאהבתם שבהמונים,
ה ממסורותיהם אפילו ולפעמים

מחטטים הפאשיסטים — מהפכניות

 החוקיים באבותיה מקדשים רות
הפאשיסטית.״ התנועה של

חיפה כהן, יחזקאל

ם טי לי ס ש לי חו
 מן ללמוד שאפשר מת

ההיסטורית.
 מה קוראים אנו ובהלם בעניין

 בסיפרו לומר וייצמן לעזר שיש
ברי אודות — עשיית־השלום על

אדיר |י א
כתמיד
חמשיר. :ולהוכחת

 את ירקה הלצים חבורת
 אבנרי של חזיונו / תמיר
חסרי־ אפילו / ושריר קיים

תמיר אדיר
ממריו יותר

 שאף / הפעם החליטו דעת
 כדמות — שדמותה בתנועה

 הוא הנ״ל של רישומו / דיר
ממריד. יותר

תל-אביב משיח, גיא

 ראש- של והנפשית הגופנית אותו
מש וכיצד — בגין מנחם הממשלה

 או, ו... החלטותיו על הדבר פיע
העדר־ההלטותיו. על לומר, מוטב

 סרט- עתה רואים הפאריסאים
השול הם ״החולים, בשם תיעודי

 ואז׳דה קלוד הבמאי בנו״. טים
 של מחלתם כיצד אותנו משכנע

גורלנו. את מסכנת שליטינו
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