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בדיור, יודע אחד כד מתרגשת. איכה עקרון ז בחירות
 החקלאים כל לתעמולה. מחכה הוא אין להצביע. מי בעד

 כל כך. רגילים שהם מפני - ציונים־־כלליים מצביעים
 מפני - מפא״י יצביעו הרוב) מן למעלה (קצת הפועלים

כך. להיות צריך שזה
ם סופרי כשבאו ל ו ע ה ה ז  שיש מצאו למקום ה

 שלא המקומי, הרב - דתיים שיצביע במושבה אהד איש
 המושיבה כל חרות: יצביע אחד איש רק במקום. מצאוהו

 לעומת לירושלים. יום אותו שנסע הצטערה זאת, יודעת
מפ״ם. שיצביע האחד האיש נמצא זאת

 רבים היטב וחקרו במושבה שעות כמה ששהו אחרי
 אינן שהבחירות מסקנה לכלל הסופרים באו "מתושביה,

 יותר. חשוכות בעיות לה יש לעקרון. כך כל חשובות
 אינן יופץ, כשל בדרום הידועות המקום, נערות :למשל
 כמספרם), מהן (הנופלים המקום בני עם ללכת רוצות

 על יתפלא מי הקרוב. כפר.כיל״ו בני עם לצאת מעדיפות
 - מפא״י של ענינים על ביניהם להתוכח מעטו אם הבנים

 בפני משותפת הגנה זאת במקום תיכננו ציונים־כלליים,
ץ כפר־ביל״ו(המפא״ית) של הדון־ז׳ואנים

ד ע צ״ק ב
 חודש לפני :החמור על הצעיר

 ,21 בן גולד, יעקב השתחרר
 ובן עקרון לחקלאי שלישי דור
יצ הוא הצבא. מן משק, בעל
 הם ״כי כלליים. ציונים ביע

ש לאינטרסים יותר קרובים
 יעקב, אומר בעקרון, אבל לנו״.
 ולא מפא״י את לא ראינו ״לא
 שניהם הכלליים. הציונים את

 הרצאות, אין אותנו. מזניחים
 עוזב שדנו מהגיל כלום. אין

ה זאת בכל עקרון. את הנוער
 :מסקנה מאוחד״. שלנו נוער

ומפא״י. צ״כ ממשלת דרושה

::וי

ד ע מבא״• ב
 ד על הצעירה

 הרוב ץ שאלה ״,
 רעיה בטוחה

 ההסח מזכיר ■?4
ה> עקרץ. שד

 ש? יציב ברוב רוצה
 ״י לקואליציה זאת

 בשלז בטוחה רעיה
 פועלים של ממשלה
 ז זאת בבל ומפ״ם.

 הנו של הפגייטות
 הציו: של ב״מכבי״

הצעיו ״במשמרת

״. 'בי. הגיבור: הגיבור:ג
 מוסקביץ שלמה הצ״כית: והאשה המפא״יי הבעל

 שהממשלה אומר ,22 בן עקרוני, פלמ״חניק (מימין),
 שהיא אומרת זאת אין אחרת. שאין מפני - נהדרת
 הממשלה כד היתה לוא .1007,־ הוא ג׳י. בי. טובה.
 מפ״ם את לא בממשלה רוצה לא טוב. יותר היה כמוהו

 אשתו אולם הציוניפ-הכלליים. את ולא הדתיים את ודא
 הציונים ץ הדולארים את הכיא מי שואלת: ,19ה־ בת חוה,

אז כמוהו בולם היו ולוא ,1007.־ ג׳י. בי. נבון, :הכלליים
 אבל בסדר. היה

כ הם הפקידים
ב גדודים. לבים
 דרושה : קיצור

מ של קואליציה
 והציונים ״י פא

העי הכלליים.
 הדתיים את קר

 דמהוק צריכים
מפ החשבון. מן
 הדתיים שאם ני

 אוי אז ישתלטו
לנו. יהיה ואבוי

 ליברלית חוה
 בדעותיה מאד

או הפוליטית,
 אחד דבר לם

 חושבת אינה
 מסוגלת שהיא

 שמישהו לקבל:
לא־ לא ומה בול

 מה לה יאמר
 מותר אם לאכול,

ולב לנסוע לה
 הדת בשבת. של

ענ־ היא בעיניה.
 כל שד פנימי ין

 ואין ואדם אדם
אח על דעותיה לכפות הרשות את לכת לתת
 מן חוץ :נורא לא הדבר אבל זח. בשטה• רים

הדתיים. בעד איש יצביע לא המקומי הרב

 למפקדי נאמן הפלמ״חניק
 ו בעקרון, משק בעל מילר,
 ,26ה־ בן עוזי, אבל כללי.

 :עוזי אומר מפ״ם. יצביע
 גם בארצנו, שיטה לא זה

 ובגבעתי. בפלמ״ח הייתי
! מצאתי לא עכשיו עד


