
 האנשוות ער ,העבודה םדנדגת־ המצג על מזבו גוו מוטה 3ח״
 כגיזעניות, שבוושו התבטאויותיו ער בוס, שד מקומו ער שיתמודד

סאואת הנשיא ועל צה״ל, בפעולות נאזוחים הפגיעה על

 שנגענו אוגר נשבגיו
 אזרחיות, במטרות בעבר

 המצאות. ממציא לא הוא
 עזבו ההתשה במידחמת
בקעת־הירדן את התושבים

 נאמנות, נמז מושגים
 שעד הגינות, חברות,

 משמעות בעלי חת ואמת
 בחיים לחלוטין שונה

האזרחיים

 הפצצת של הבודה
 בביירות מיבקדת־אש״ף

 בעמים עשרות עלתה
 כשה״ת׳
רמטנ״ל

 וייצגו את לבער כשנסעתי
 ובתאונת■ שנבצע אחרי

 לי אמר לא הוא ורכים,
 לראש־הממשלה שנסע

בימוי את לוווש

 שסאואת האמנתי אני
 אני מילה. רכל מתכוון

 שסאואת אמות׳ לא
 אלא לנו, ׳משעו

לעצמנו משסוית שאנחנו

 שונא שאני עלי להגיד
 ח עוותיחמזוח את

 עם נלחמתי סללה.
 עדות־המיזוח בני

אחוס ונבזנעת■

הס לא עוד העבודה מיפלגת ף
 ולהחזירן החליפות את לקפל פיקו ■■

 הציבור מבפנים. נקרעת היא וכבר לארון,
 היפנה שלה במיפלגה, אמונו שנתן הגדול
 את ושחיזק הקודמות בבחירות עורף

ב נוספים מנדטים בעשרה כוחה
הש לא עוד הנוכחיות, בחירות

ה במיפלגת אך המפלה, עם לים
ונלח ציפורניים משחיזים כבר עבודה

 נלחם פרס שימעון הירושה• על מים
 בחיים נלחם שפייזר אליהו רביו. ביצחק
 נלחמת ארבלי״אלמוזלינו שושנה בר-לב.
 כלל שהציבור נעים, ורענן שריד, ביוסי

 מילחמת- מנהל כבר להכירו, הספיק לא
פיש״. געפילטע נגד ״קוסקוס של סיסמות

 המיפלגה מרכז של התוהו״ובוהו בחלל
 האחרון בזמן נזרקים הירקון ברחוב

 שהיה מי לווינסון, יעקב — שמות שני
 כיום ומשמש הפועלים״ ״בנק מנכ״ל
 בין זמנו את ומחלק ״אמפל״ מנכ״ל

 מי גור, ומוטה ולוס״אנג׳לס, תל-אביב
 כחבר• גם כיום ומשמש רמטכ״ל שהיה
 של המתכת חטיבת כמנהל וגם כנסת
 מועמד להיות לו שהוצע לווינסון, ״כור״•

 העבו- מיפלגת מטעם שר״האוצר לתפקיד
 שוהה — האחרון ברגע ויתר אך דה,

ב נמצא גור מוטה בלוס״אנג׳לס. כרגע
 ממרומי תל־אביב העיר על משקיף ארץ,

״כור". בניין של 14ה־ הקומה
מערכת של מגיבוריה אחד היה גור

 ״אנחנו :התבטאותו האחרונה. הבחירות
הער את שדפקנו כמו אותכם נדפוק
 שע־ ועוררח רבים להדים זכתה בים״

 הראשונה הפעם זו היתה לא רוריה.
 גור מרדכי (מיל׳) רב-אלוף עורר שבה

 לכן׳ קודם עוד התפרסם הוא שערורייה.
 יוצאי בחיילים מעוניין שאינו כטען,

ה לרמה מגיעים שאינם עדות-המיזרח,
 ביקורו ערב לעצמו. הציב שצה״ל נאותה

 אל- אנוור המצרי הנשיא של הראשון
 את לשבש גור ניסה בירושלים, סאדאת
ה לאורח. להאמין שאין וטען הביקור

 עזר העולם. עיתוני וכמוה רעשה ארץ
פי את דרש דאז, שר-הביטחון וייצמן,
מבקר* כאשר גם התפרסם הוא טוריו.

 מיקרי על חריפה ביקורת מתח המדינה
מכי ילדים ליטאני. מיבצע בעת הביזה

 ״עזית הספר כמחבר גור מוטל את רים
הצנחנית״. הכלבה

 להיות רצונו את בעבר הביע גור מוטה
 מספרים, העבודה במיפלגת ראש־ממשלה.

 לרשת רצונו את מסתיר אינו הוא כי
פרס. שימעון של מקומו את

ש במישרדו גור מוטה עם נפגשתי
 בצבא בכיר למפקד כיאה ״כור"• בבניין

 ״על בילבד, אחת שעה לי הקדיש הוא
 ולעניין, ישירות תשובות וענה השעון״,

ולהתחמק. לנסות מבלי
העבו במיפדגת קורה מה #

? דה
" ■ *״


