
* את ו1ד נתן ׳91 צל הב
 1 אני זה המדינה : מפא״י

! כוח יעצור כוח רק : הכלליים

 הכלליים. הציונים בשביל השני מפא״י, כשכיל אחד כרחוב, מפגינים בצלים שני
 שהבצל בעוד !״הויטאמינים את מספקת אשר האל״ף ״ברוכה :שלט נושא המפא״י הבצל
חריפים: דברים והחליפו ברחוב נפגשו הבצלים שני !״הקיצוב מסלקת צדי׳ק ״תחי :צועק הכללי

■י האדמה מתוך יוצא כלל היית לא מפא״י אילמלא - מפא״י מטעם הבצל צעק - שתתבייש! -
מפלגת המרכז, למפלגת הודות דווקא שפי הולך אני - ראשו את הלה הרים - ! שקר -

ךן 1 3*ן

 הפועלי הבצל ציין — טובה כפוי ורק -
 להשקות המים את נתן מי וכי - בבוז

• ״מקורות״ ? אותך
 הסקטור מן היו הצינורות !קובע לא -

ז הפרטי
 זבל בשבילך הביא מי !צינורות גפ-כן -

• ״המשכיר״ ? כימי
 פרץ ? היבוא רשיון על חתם מי אבל -

!התחבורה שר ? גשם הוריד ומי !ברנשטיין
מפלגת נתנה השמש שאת להכחיש, רוצה ז

, ל ישראל ארץ פועלי
 הכלליים הציונים לדעת, רוצה אתה אם ! שלכם השמש מן אחוז 40 רק !בצל !תגזים אל -

! הקיצוב מחרפת הירקות את להציל כדי ורק אך לממשלה נכנסו
 אותו, ביטלה עצמה היא המשק, את הורם שהקיצוב מפא״י, ראתה באשר !היסטורי זיוף -

י בבחירות רוב תקבל אפ-כן אלא שוב, אותו תנהיג לא בבר ועכשיו
בעם. מרוב מקלפתם יצאו הבצלים שני

או הכללים הציונים בשביל אתה - עקרת-בית של בסל לידם שעבר בצל אל פנו - חבר שמע -
ווי**■ ? מפא״י בשביל

״פ״. מצביע בכלל אני ? אני ? מי -

אח״1ה בארץ לחיות ״חנו עד
 לבוחר יש לדעתם, הזאת״. בארץ לחיות ״תנו בסיסמה קולות למשוך מקווה אשר שמה, כלליים וציונים מפלגה, ישנה
לחיות. בהן שאפשר אחרות רבות ארצות לבין הזאת״ ״הארץ בין הברירה כנראה

 כ״ארץ ולא ישראל מדינת והיחידה, האחת ארצו את מדינתנו, את בארץ רואה הפרוגרסיבית, במפלגה הבוחר
אחרת. ארץ או הזאת״

ז בארצנו הכלליים לציונים לחיות נותן אינו ומי
 ובשעת מסירות להראות אחים, עם גורל לשתף לבנות, ליצור, גם אם כי ״לחיות״ רק לא יש בארצנו כי הסבורים אלה כל

ולהקריב. לסבול אף הצורך
 ההגשמה למצוות נוער בני לחנוך המדינה שנות שבע במשך הכלליים הציונים למשל, עשו, מה

? הציונית וההתישבות
 ז אלה בשנים משורותיה יצאה אשר החדשה ההתישבות היכן

 ? הזאת״ בארץ חיים ו״לעשות ״לחיות״ מלבד לנוער, מציעים שהם האידיאלים מה
כמוהו. ומסור טוב נוער עוד קם שלא ובארץ, לעם וזאת

 מבוגריהם שאלפים חקלאיים, חנוך מוסדות חמשה בנתה והמולה רעש בלי הפרוגרסיבית המפלגה
קבוציים. ישובים שבעה ביססה המדינה, והגנת חקלאית ליצירה היום שותפים

עובדים. מושבי ששה־עשר ויסדה הרחיבה
 הפרטית. החקלאית במועצה המאוגדות מושבות עשרות של ופיתוחן בהקמתן פעיל חלק נטלה
הגיעה. כבר לכיש לחבל ואף עזה רצועת פני מול בנגב ירושלים, פרוזדור בישובי בשומרון, בגליל, נאמן יתד תקעה

 להפריה כדי בסוציאליזם ולא במרכסיזם לא לדגול צורך שאין שהוכיחה היחידה היא הפרוגרסיבית המפלגה
קיבוציים. חיים וחיות אידיאלים להגשים ארצנו, שממות

צ׳. הצבע לחיות״... ״תנו אבירי את בכנסת לראות רצונך אם
מ׳,. תו, א׳. הצבע למיניהם, מרכסיזם בסוציאליזם, הדוגלים את בכנסת לראות רצונך אם
הציוני, והחזון האידיאל והגשמת מידות טוהר סוציאלי, צדק מצפון, חופש במדינתנו אתה רוצה אם
דברך. את תגיד הבחירות ביום הרי

פ פ

ב רצח רו ארלווו
)3 מעמוד (המשך

במרחב. ישראל עם של עתידו יובטח
 ארלוזורוב. עם מתה זו רבת־מעוף תפיסה

 בני כביכול, ״מעשיים״ אך קטנים אנשים
 מוסריים לעקרונות שבזו צרי־אופק גטו

 השתלטו מזהירה, ולהשקפת־עולם מופשטים
 של במקומו הרצח. יום למחרת מפא״י על

 בא הרעיון, בכוח השולט הרוחני, המצביא
 המחזיק איש־המנגנון הביורוקראטי, הרס״ר
במקל.

הסגנון. גם התחלף האנשים׳ עם
 העברי לציבור החדירה ארלוזורוב עלילת

 כיום המעלעל כנשק־תעמולה. השנאה את
 כל את בהם ימצא אז, של דבר בגליונות

 בטאוני ושאר הדור כתבלבי של כלי־הנשק
 למעשי־אלי־ ההטפה :היום של המפלגות

 מבלי הכל את האומרות ההחשדות מות,
במפורש. דבר שום לבטא

 שיתוף־ : השנאה נשק של השני והצד
 הסיזון, הזר. השליט עם המוחלט הפעולה
 צה״ל חיילי החזרת בראנה יואל הסגרת

 כל — המענק משטר ורפיח, מאבו־עגילה
 של זה בחזיון בזעיר־אנפין, ישנו, כבר זה

 יוסף, דוב בין וידידותי אמיץ שיתוף־פעולה
 מיסטר לבין היהודית, הסוכנות פרקליט

 שיתוף — הבריטית הבולשת ראש רייס,
 עדי־ בעשרות ביטויה את שמצאה פעולה

 הרוצחים עקבות בטישטוש מתנדבים, שקר
וחסרת־בושה. גלויה בצורה
 הנוכחיים מפא״י מנהיגי של רובם רוב
 לפני עוד אולם ארלוזורוב. חיים את שנאו

 הסך לבורא נשמתו את להחזיר שהספיק
 תל־אביב של ימה שפת על הטראגי המאורע

לגדולה. לעלייתם סולם

 צצה ארלוזורוב שפרשת מקרה זה אין
כזה. בלתי־צפוי באופן השטח, פני על שוב

 בתת־ההכרה אימים מהלכת עודה העלילה
 להוליד תוסיף היא רעה. כרוח הלאומית,

 תסולק אשר עד פאתולוגיים פירות־באושים
 חקירה או המשפט, של רווייזה רק סופית.

 מעשה־חסד לבצע תוכל ממלכתית, לאומית
זה.

החי
מאזין האויב

לירו מדרום ירדן בגבול בביודצפפה,
 של אסיפת־בחירות מארגני נתבקשו שלים,
 הפריע הרעש כי הרמקולים, את להנמיך מק״י

הגבול. של השני שמצדו הכפר לתושבי

■ מלח בל
 המלח, ים מפעל פועל התלונן בסדום,

ה הטבח כי המלח, הר למרגלות השוכן
מלח. ללא האוכל את גיש

טריה וחבורהנומכה פצע
 ברכה נעצרה חיפה, יד על בקריודבנימין,

 במוט בעלה הכאת באשמת )20( חבורה
 בגלל בראשו, אנוש פצע גרימת בחל,
קנאה.

לרות• מכתבי□
 )27( קאטו צ׳וזי פירסם יפאן, בטויאמה,

 קיבל צעירה, עם להתכתב ביקש בה מודעה
 הכותבות, מבין 96 פיתה תשובות, 150

 פריצות של שורה שביצע כשנתברר נאסר
 לתשלום הכספיים האמצעים את לגייס כדי

הפגישות. היצאות

אהבה קשרי
 מרי- גלדים דרשה אוסטרליה, בבריסביין,

 ידה את קשר שהוא בטענה מבעלה גט רוז
מ למנעה מנת על הימנית לידו השמאלית

 אותה האשים זרים, גברים עם בלילה לצאת
בבוקר. מחדש וקשירתו הקשר בהתרת

פיהו מנשיקות ישקני
 אן קיבלה ארצות־הברית, בלוס־אנג׳לס,

 נוהג בעלה כי שהעידה לאחר גט סנויר
 שכבו לפני ערב מדי בצלים שני לאכול
לישון.

ללב הכל תקח אל
המש בית קבע אוסטרליה, בסידניי,

 למוסיקאי ל״י אלף 60 בסך פיצויים פט
 הפסיק כי טען שהלה לאחר בנדיקט פרדריק

שבג דרכים, תאונת עקב ברדיו עבודתו את
הטבעית. עליזותו את איבד ללה
קשב ואין קול אין

 ידיעת־לצון ערב עתון פירסם אביב, בתל
 התושבים תלו המעברות לאחת בכניסה כי

 לא ״נא :הכתובת ועליה רחבה יריעת־בד
נמכרו.״ כבר הקולות כל להטריד.

927 הזה העולם


