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״מ׳׳ רשימתו

ולוח עצמאית עובדים הסתדרות
 פעילה והתגוננות נייטרליות ; מת

 מאוחדת פועלים חזית ;ודינמית
 ;במדינה מתקדם שלטון בראש
ה הקפאת של המדיניות חיסול
 לעלייה הארץ שערי פתיחת ; שכר

 וטיפוח השממה כיבוש ;המונית
ה חיסול ;העובדת ההתיישבות

מי תוף העוני ומשכנות מעברות
ה הן אלה - והעליות העדות זוג

לק מפ״ם של המרכזיות סיסמאות
כהסתדרות. הבחירות ראת

איםוא תובעת ינפ״ם

ב התלות מן לחדול : במדיניות־חוץ
 אותם ומזיינת לערבים המחניסה אמריקה

 הגנה ״בריתנת אחר הריצה מן לחדול ;נגדנו
 המזרח אהדת להפסד הגורמות איזוריות״

 המערב. ידידות את לעצמנו שנקנה מבלי
 נייטרא־ :ויחיד אחד הוא הבדידות מן המוצא

ישראל. מדינת של קפדנית ליות

 לנישולה קץ שימת :במדיניות״פנים
 לסיסמת קץ שימת :השלטון מן מפ׳׳ם של

 לחפות שבאה החלוצית״ ,החזית של הבחירות
 הקמת הכלליים. הציונים עם הברית המשך על

מפ כל של מתקדמת פרוגראמטית קואליציה
 לשם הציוניות־סוציאליסטיות הפועלים לגות

 חידוש לשם במדינה, מתקדם משטר הקמת
 הייצור, גלגלי הנעת האבטלה, ביעור העלייה,

 קיצוץ המעברות, חיסול הספסרות, ביעור
 תנאי ושיפור והקארייריזם השחיתות שרשי
ההמונים. של החיים

 של נגד.הפאציפיזם״ :הבטחון כשטח
 מעשי על נמרצת תגובה בפני הנרתעים אלה
 ההרפתקנות ונגד בגבולות והסתננות רצח
 וקוראים ההמון יצרי את המגרים אלה של

אקטי התגוננות מונעת. למלחמה אותנו
 כיצור צה״ד, של הנשק וטוהר בית

בגבו ההתיישבות הרחבת הספר, יישובי
 המדיניות זו — לשלום מתמדת ונכונות לות

העם. בטחון על יעיל באופן שתגן היחידה

דמם את שפכו לא ישראל בחורי
תש הצעירה ישראל שמדינת בדי

ה העולם נגד תוקפני לגוש תעבד
 עצמה שהמדינה כדי סוציאליסטי,

 הון ומבריחי לספסרים טרח תהיה
 כל את אחד-אחד תפרק ושמפא״י

 כחינוד, בצבא, הפועלים כיבושי
העס. ענייני ובהנהגת בכלכלה

 רק מתקדם, שלטון בראש חזית-פועליםזח לעוגת
 של למשטר הארץ את להחזיר יבולה היא

ותעסוקה. המונית עליה עצמאות-אמת,

הריאק עם מפא״י של הכושלת הכרית היא החטא אכי־אבי
 ״בהשקיית״, הגדולה הבורגנות את גידלה זאת ברית ציה.

גדולה. למפלגה אפסי מכוח הכלליים הציונים את העלתה

במדינה
)9 מעמוד (המשך

 בני של גם אלא פשוטי־העם, של רק ולא
והרוחנית.״ הציבורית ההנהגה חוגי

 הרבני הפטיש אם אולם אכזרי. סדן
 עיוורת, באכזריות מוראד של ראשו על ניחת
 מאז : ממנו טוב היה לא הקראי הסדן הרי

 רבניים יהודים מעבר מקרי מרבית כי הוברר
לני להיכנס הרצון מן נבעו הקראית לדת

 לקבל הקראית העדה חדלה מעורבים, שואים
הק הרבנות טענה קירבה. אל הרבניים את

מה נובעת איננה אשר ״התגיירות, : ראית
התו אמיתית.״ התגיירות אינה מלאה, כרה
 מסעודה, עמנואל בישראל, הקראי הרב : צאה
 תסכים עם אפילו הזוג, את לקדש יוכל. לא

לקראית. להיות מוראד של ארוסתי
משו נקודה היתה היריבות הרבנויות לשתי

 האזרחיים. הנישואים בעיית : שנייה תפת
 בוודאי ״זה : האסיפה בעת מסעודה שאג
!״ לדבר מה אין זה על ! שלא
 האסיפה משתתפי התפזרו לא כן פי על אף
: :החלטות כמה החליטו בטרם
 להשמצות האחראים את לדין לתבוע •
 שהתפרסמו ו״רשעים״), ״ממזרים״ (כגון

מסויימים. ישראליים בעיתונים
 בכנסת, לדיון הפרשה כל את להעביר •
 לעשות רוצים אנו (״אין המדינה נשיא דרך
כלשהי״). מפלגה באמצעות זאת

חיפה
*לו• מדד

 פועלי מועצת מזכיר אלמוגי, יוסף כשפילג
 וועד את חושי, אבא של ימינו• ויד חיפה

 תנאי להטבת דרישותיו בגלל עובדי־העירייה
 יום־יומי במעשה כי שיער לא העובדים,

למפלגתו. רב כה פוליטי כאב־ראש צפון כזה
 ראשי של שביתת־השבת שבירת לאחר

 מיאנו שלום מחרז, שלום המתפוטר הוועד
 הללו יצאו ),912 הזה (העולם וינד ותומאס
 שעבר השבוע בסוף כינסו גלויה, למלחמה

הת את באוזניהם גוללו עתונאי־חיפה, את
 הציגו כה, עד אלמוגי נגד המרד פתחויות
 חתימות ואחת מאה של רשימה בפניהם
 נפרדת רשימה להגיש זכות להם המקנה

הציבור. למען רשימה להסתדרות, לבחירות

 מפא״י מוסדות נפרד. כחירות מטה
 נרעשו. בעצלתיים בפרשה טיפלו עתה שעד

 מרכז ראש פורת, עמנואל בידי חתום מברק
 המורדים לשלושת הגיע מפא״י, של הביקורת

 לברור לבוא נדרשו השלושה למחרת. מיד
 הקמת היתד. תגובתם המרכז. בפני מיידי

 הפצת מחרז, שלום הורי בדירת מטה־בחירות
 לשבירת הקורא רשימתם, מצע ובו כרוז,

בהסתדרות. המנגנון שלטון
 עברו בצלחת, ידם טמנו■ לא המנגנון אנשי

בפי חותמי־הרשימה על איימו לבית, מבית
 פחד, משפחתם בני על הטילו ורעב, טורין
 לחזור מפרנסיהם על ללחוץ אותם עוררו

 השתתף, בה הריכוך, פעולת תוצאת בם.
 חושי, אבא של (חתנו לין אמנון השאר בין

העי (מזכיר רופא מ. רות) בתו של בעלה
 מועצת מזכירות (חבר בר־חיים זג רייה)
 הודיעו נרתעו, חותמים 17 :חיפה) פועלי

 במיר־ הציבור למען הרשימה על הוחתמו כי
 לפי הוסרה המפלגה לשלמות הסכנה מה.

שעה.
 בעידודן נוסף. מיפנה חל השבוע בתחילת

 המורדים הוסיפו האופוזיציה מפלגות של
חתי בהן לרשימתם, החסרות החתימות את

 לחזור לכן קודם ששודלו שמונה של מותיהם
בהם.

 החיפאי המרד אושרה, וחבריו מחרז רשימת
חדש. לשיא הגיע

ת1נ1עת
ד,דגר עד 3הקד

 עצמאותה, יום את חגגה שישראל בשעה
 זו עצמאות על מרתק אך קטן קרב נערן

 אמריקאי, דגל : הנושא מערכות. כמה בחדרי
 ברמת־גן האמריקאי בית־השגריר שעוזרת

במהופך. בשוגג, אותו, תלתה
 גרמניה יליד קאופמן, האנס צלם־העתונית

 אותה צילם הבדיחד״ על במקרה שמע ,41 בן
 את לפתח שהספיק לפני עוד תמונה). (ראה

דיפלו לחץ פעל למעריב, ולהביאה התמונה
 התמונה, את לפרסם סירב מעריב :כבד מטי

 הגון. כסף בסכום הנגטיב את לקנות הציע
 כמה צילצלו ואשתו עצמו השגריר : הסיבה
למערכת. פעמים

פנתה..ללש־ בכך, הסתפקה לא השגרירות

916 הזה העו?ם


