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ידיעות .1

21.7.1955

 לכביש כוונה מתוך וחייליה המדינה אזרחי על ומשמאל מימין מסתערות המפלגות א.
קולם. את

■״ :להלן המפורטים הנשק כסוגי משתמשות הללו המפלגות כ.
אסיפות, פצוץ הכטחות-סרק, פזור היסטוריים, סלופים התרכרכות, הדדית, השמצה

גכוה״. כלכלי ״לחץ בתותחי וכן
 ככל בבהירות הנצחון לקראת חבריה שורות את עורכת הפר״גרסיבית המפלגה ג.

:גזרות-פעולתה
הצבא, ובמחנות במשלטים ופרטית, מושבית קבוצית, בהתישב־ת הספר, בישובי

ובכפר. בעיר
והגינות. קידמה רוח ולמדינה, לעם נאמנות :נשקנו ד.
העם. המיני אהדת :מסייעות יחידות ה.

הכוונה .2
 ומעטים מובחרים ממפלגת הפרוגרסיבית המפלגה את עממיות בהירות בדרך להפוך

ודמוקרטי. הוגן צודק, משטר למדינה לתת כדי לכה, לחשלה ;נאמנים המונים למפלגת
השיטה .3

ולילה. יום כמבצע ייערך המבצע :כללי א.
הבלתי־מפלגתיים. ואוהדיה נאמניה המפלגה, :הפועלים הכהות ב.
:יעדים ג.

:על תילחם המפלגה
צ.ה.ל. של לחימתו כושר את יגביר אשר בטחון, וחוזה העולם אומות כל עם שלום ״
כולל. הגנתי במערך ושלובם הספר ייש־בי בצור .
וההתישבות. העליה זרם הגברת •
כלכלי־פוליטי. ולחץ פרוטקציוניזם משחיתות, הייני טהור .
ישראל. במדינת החוק שלטון .
מתקדמת. מדינה של לאופייה להתאימם כדי אישות, דיני תקון .
ממלכתית. עבודה ולשכת ממלכתיים בריאות יטריתי .
עובדת. ואינטליגנציה מקצוע בעלי של השכר תקון .

:ביצוע •טלבי ד.
בחירות. במבצע נצהון :הנ״ל הייעדים לכבוש המוביל ראשון, •טלב

מנהרה 4
.23.00 :הסיום •טעת .08.00 — ה״ס״ שעת א.
והכרתו. מצפונו לפי יצביע חייל כל ב.
היחידה. של בקלפי ויצביע זהית בתעודת יצטייד הייל כל ג.
 מעטפה מסומנת. בלתי במעטפה הפרוגרסיבית״ ״המפלגה ״5, פתק ישים חייל כל ד.
האישיים. פרטיו יצויינו עליה שניה במעטפה לשים יש זו
 לבנים פתקים על ״פ- אות רשים ל רשאי חייל כל בקלפי ״פ״ פתק יימצא ולא במקרה ה.

בקלפי. הנמצאים (-יקים)
חשאית. היא ההצבעה ו.
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ארצי בחירות מטה ראש
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בהב העדה לב את לגנוב המנסים לאלה
 לשוא... קולך את תבובו אל סרק... טחות
 אבינו אברהם גם י״ג. רק ״ג,י !י״ג הצבע

 הכל להיפך, צחק. לא איש תימני...״ היה
 כמה כי אם הכרוזים את לקחת מוכנים היו

 אחד במהופך. אותם החזיקו מהמאזינים
 לקחת מוכן היה מיוחדת׳ ת התעניינ גילה

ידידיו. בין להפיצם כרווים, של קטנה ערימה
 כעבור כשגיליתי, ביותר התפלאתי לא
 לעטיפת שימשו שהכרווים אחדות, שעות

 שוק של הדוכנים באחד חמוצים מלפפונים
הכרמל.
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אותי״ ״עזוב

 נמוך־קומה, איש פגשנו אלנכי רחוב ף*
 החזיק רוכל, היה הוא צולע. מצומק, ^

 מילה ללא הושיט אותה מאסטיק בקופסת
 גם אותה הושיט הוא ושב. עובר כל אל

 מוכר הוא כמה אותו שאלתי קניתי. אלי.
 אי־פעם אם בתנועת־יאוש. השיב הוא לחם.

 היה זה כספית, לעזרה הזקוק אדם ראיתי
 לו והסברתי הצידה, תו א לקחתי האיש.

 יש וכי י״ג, רשימה את מייצגים אנו כי
 כל לקא ל״י 5 מיד להרוויח הזדמנות לד

 הפתק את להכניס יתחייב רק אם מאמץ,
ה ביום הקלפי תוך אל לו מושיט שאני

גורלי.
 התבונן הוא תגובתו. את אשכח לא לעולם

 : ואמר ובי, האדמדם, בשטר עצוב במבט
״אותי ״עזוב לדרכו. לצלוע והמשיך !

 נוצרה אלנבי מרחוב הים שפת אל בירידה
 ביקש התקרב, מישהו חיה. טבעת סביבנו.

 מאמין ״אינני :וקבע בו עיין הוא כרוז.
 לך יש מדבר. שאתה במה מאמין שאתה
 אוי אותנו. ינהיגו לא כאלה ציניות. עיניים
 בכנסת.״ ישבו כמוך אנשים אב לנו ואבוי

 שבשלב שמוכיח מה לבי, בכל אתו הסכמתי
מפ לתועמלן נהפכתי טרם הכתבה של זה

מיד. זאת לתקן החלטתי אמיתי. לגתי
 הדר, א/ק סיפון על העובד ימאי אלי,

 להשתכנע. יותר נטה
?״ אתם ״מי

 הבטחות להבטיח לא שבאו צעירים, ״חברה
 מעשים.״ לעשות אלא

 ?״ בראש עומד ״מי
 הפלמ״חניק.״ אבינועם, ״שמעון

מפ אותו זוכר אני ! השם ברוך ״נו,
 לקורס בך אחר הלך טוב. בחור ג׳. לוגה

 !״ צעירים חברה באו סוף סוף קצינים.
 לקרוא יספיק כי לקוות רק לי נשאר

 את לקלפי מטיל שהוא לפני זאת כתבה
י״ג. פתק
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?״ עכשיו באתם ״דמה

ס ס ף ד הנ מ  אותנו קיבל רוזנטול יעקב ה
 שמח הוא גם יפות. פנים בסבר בביתו̂ 

 צעירה, מפלגה להקים צעירים בחורים שקמו
 המהנדס אבינועם, שמעון עומד שבראשה

 אמר, וותיק,״ מפא״יניק ״אני מאילת. הצעיר
 ביחוד עלי. להימאס מתחילה המפלגה ״אך

 ואלטלנה.׳ וארלוזורוב, קסטנר משפט אחרי
 שהוטבעה האצ״ל ספינת אלטלנה, בא/ק
במרי רוזנטול נזכר צה״ל, תותחי על־ידי

 בשעתו נדרש בצה״ל, כסרן מיוחדת. רות
 קצינים נגד להעיד הצבאית עה התב על־ידי

שהק העיד. הוא בספינה. ת ליה שסירבו
 עצמו שהוא לאחר רק לירות סירבו צינים

בדר מהצבא השתחרר לסרב, עליהם השפיע
.,בג, גת

 שכונות של רבן פרנקל, ידידיה יצחק הרב
 בשמץ אותנו קיבל תל־אביב, של הדרום

 הקומה גבה התואר, יפה הגבר חשדנות.
 אלינו התייחס ההרצלאי השחור הזקן ובעל

 .והתפלא ברשימה התעניין מופתי, בנימוס
 ״מתי י״ג• ברשימה נתקל לא שמעולם על

 רצה לא ופוליטיקה בחירות על ז״ צצה היא
 ונשוחח. הבחירות למחרת אלי ״בואו לדבר.

 הכרוז על לדבר מוכי אינני הבחירות לפני
 טובים, רעיונות כמה אולי כאן יש שלכם.

הרא בפעם כאן רואה אני אתכם גם אבל
 ארבע כל במשך באתם לא מדוע שונה.
 — מעניין 1 הייתם איפה הללו השנים

 בארבע פעם רק הנה באות המפלגות כל
 ועובדים יושבים הקומוניסטים רק שנים.

 יש — להגיד מוכרח ואני הזמן. כל כאן
 !״ מאד נחמד נוער אינטליגנטי, נוער להם

 מפלגה. לשום שייך שאינו אומר עצמו הרב
 נזכרים ממש, אותו מעריצים שכונתו בני
אצי׳ל הגנה׳ לאנשי מקלט נת; בזמנו כי

 928 הזה העולם
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