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ת כ פו ש ת היומית ה
האדם!" הוא .הסגנון אומרים: הצרפתים

 הוא .הסגנון להגיד: צריכים הישראלים
המפלגה.״
 ביומו יום מדי הדבר. אותו כולם

 של מטר הציבור ראש על עתה ניתז
 מכל שרחוק מי גם מפלגתיות. מודעות

תכו כמה על לעמוד יכול פוליטית גישה
לכולן: המשותפות נות

 מתייחסת אינה מהן אחת לא אף
 בהן אין המדינה. של האמיתיות לבעיות

 להשגת לפעול הצורך לשאלת־השאלות: זכר
 שאלד, על גימגומים אלא בהן אין השלום.
ה למלחמת־אחים: להביא העלולה נוקבת,
 אלא בהן אין המדינה. מן הדת פרדת

 הרת־שואה: בעייד, לגבי שדופות !סיסמות
 השלטת השכבה בין והולך הגובר הניגוד

 ביניהם שהפער המזרחי, והרוב האשכנזית
ה בעיות־הקיום על ואילו והולך. גובר

 גימגום, אפילו אין והכלכליות חברתיות
פיתפותי־ביצים. רק אלא

וקטן. הולך, הסיסמות בין ההבדל *
 עד הדבר, אותו את אומרות המפלגות כל
 אמיתיים הבדלים עוד שאין מסתבר כי

המפלגות. בין
המפל סיסמות בין קשר שום אין +
 שנות ארבע במשך מעשיהן ובין גות

 ימי ובכל החמישית, הכנסת של קיומה
בכלל. המדינה

 חשובה התעמולה צורת כי יתכן אך
תוכנה. מאשר יותר

ל אי־אפשר אבל בתוכן. לשקר אפשר
 מוסד, ושל אדם, של סגנונו בסגנון. שקר

ביטוייו. בכל בהכרח מתגלה
 אינו אלה בבחירות התעמולה סגנון

 תפלות סיסמות גועל. לעורר אלא יכול
 אנשים, קטנוניות. השמצות עם מתחרות

 דורות, שני במשך יחד ופעלו שישבו
 פלגים השוק. בסיגנון זה על זד, מדברים

מתקי משותפת, מפלגה אתמול עוד שהיוו
 של כנופיות היו כאילו זה את זה פים

 שנד. 17 במשך ששתו עסקנים גאנגסטרים.
 זאת ושיעשו הכנסת, במזנון ביחד תה

.ל מאיימים ד,באד״ הכנסת במזנון שוב
זה. על זה האמת״ את גלות

 במלחמת־ פרט ששום יתכן אני? מי?
 יותר המפלגות על מעיד אינו זו בחירות

ב מתביישים התועמלנים שכל מזה:
מלאכתם.

ל סיסמות כותבים צעירים משוררים
 פי־ קאריקטורות, מציירים ציירים מפלגות,

 של ברמה עלונים מוציאים ליסוניסטים
 אין אחת: תכונה משותפת לכולם גימנסיה.

 מכחישים הם פרי־עטם. על חותמים הם
 הם חיבוריהם. את חיברו שהם בתוקף

משר שהם המפלגות על גס בבוז מדברים
טוב. בשכר אותן תים

 של התופעה בעצם חולני משהו יש
 הסברתן את המנהלים שכירים תועמלנים

 רע אין דמוקראטי. במישטר מפלגות של
ב טכניים במומחים נעזרת שמפלגה בכך

 מכונות־התעמולה כל כאשר אך תעמולתה.
 רק לכך יש ציניים, משכירים מורכבות

 עוד אין אחת למפלגה שאף אחד: הסבר
 המאמינים נאמנים, אנשי־הטברד, של צוות
ל להתנדב המוכנים במעשיה, שלם בלב

 הקטן הקורבן את למענה ולהקריב מענה
ביותר.
 ל־ יותר בולט סימפטום לתאר קשה

מישטר. של התנוונותו

בחירות
ת ק ר ק ב מברי
 אפשר, איך ממש. התרגז ברקת ראובן
 הנוקשה בית־המשפט את לכפות התרתח,

מפלגות? כמו וולונטאריים אירגונים על
 את הציבור רוב הבין לא הצער, למרבה
ה המילה את הבין שלא מפני הבדיחה,
.התנ בעברית, פירושו, וולונטארי לועזית.
 חופשי. רצון על המבוסס דבר דבותי״,

 להטיל אי־אפשר כי לומר ביקש ברקת
 ה־ ארגונים על בית־המשפט מרות את

 חבריהם, של החופשי הרצון על מבווססים
מפא״י. כמו

 ברקת. של מבריקה הברקה זאת היתד,
 למציאות. מתאימה כל־כך לא היא אך
 היתד. אמנם אם — מזמן חדלה מפא״י כי

חופ רצון על המבוסס אירגון — אי־פעם
 אך במדינה, אחרת מפלגה כל כמו שי.

)13 בעמוד (המשך

 - רחחיה ח 110 הנרודיח ווה
',ובסורה גתייעגיס המתנדב■□

 את פתח הדואר את שמיין מזכיר ך*
 בודד: נייר נפל מתוכה המעטפה. ! (

 שם, בלי אחת. לירה סך על המחאת־דואר
 במשרד בתור עמד אלמוני כתובת. בלי

 למעטפה הכניסה ההמחאה, את קנה דואר,
 חדש, נוח — הזה העולם לרשימת ושלחה

תל־אביב. 136 ת.ד.
זו? לירד, שוזר. כמה
בעתון, מודעת־בחירות תקנה לא היא

 לוחות־ על אחד מילימטר אפילו תכסה לא
 כפות על תונח אם אבל העירוניים. המודעות

 הגיג־ תרומות־מאונם אותן כנגד המאזניים,
 מן הגדולות המפלגות על־ידי עתר. בות

 כי — טובות־הנאד. להן החייבים האנשים
 האלמונית הלירה של מישקלה גדול אז

העצומות. התרומות ממישקל הזאת
 ביום פעמיים בודדה. היתד. לא היא
 11 מם׳ בתא שהצטבר הדואר את השליח הביא
 וכמעט — מעטפות של רבות עשרות .136
בו לירות אוהד. של תרומה מעטפה בכל

 לירות. עשר או חמש של שטרות דדות׳
 תוך בהמחאות־דואר. בצ׳קים, במזומנים,

הבחי לקרן הגיעו כבר אחד משבוע פחות
 חדש כוח — הזה העולם רשימת של רות

 לסכום ובהתחייבויות־מרצון במזומנים —
ל״י. אלף 28 על העולה

נכו על בתהילה הודיעו שרק אוהדים,
 כי נאמר בו מכתב, קיבלו לתרום, נותם

מתבק כן ועל גובים, הרשימה לרשות אין
 תרומותיהם את לשלוח התורמים שים

 גובר בזרם זאת עושים החלו הם בעצמם.
 ביום ל״י 330 הראשון, ביום ל״י 150(

 הודיעו אחדים השישי). ביום ל״י 1850 השני,
תחילה. שנקבו הסכום את שהכפילו

תנדתנת נזבתבי
ף כל ס כ  החשוב המיטען היה לא ה

 עודדו אלה. במעטפות שהגיע ביותר
וה הנרגשות המלים יותר הרבה אותנו

 שבוע לפני .עד אחת: דוגמה פשוטות.
 בארץ נהיה שלא על ואני, אשתי שמחנו,

 שבוע מזר. לשנתיים. השתלמות נסיעת לרגל
 הבחירות, את שנחמיץ על מצטערים שאנו
לאיבוד.״ ילכו לרשימתכם קולות שני שכן

העצ במלחמת נפל ״בני שניה: דוגמה
 את מצאתי מאז הפלמ״ח. כאיש מאות,
 אמנם אם פעם, אחר פעם שואלת, עצמי

 אודה, שתקום. רוצה היד, שהוא המדינה זו
 * הקודמות בבחירות בחיוב. עניתי תמיד לא

 ה־ מפקדי של מפלגותיהם בעד הצבעתי
 אחדות־העבודה. פעם מפ״ם, פעם פלמ״ח,

 מאמינה אני כי — בעדכם אצביע הפעם
מצביע.״ בני היה שכך

 מחו״ל. הגיע מכתבים של רב מספר
 יפוי־ שלח באפריקה בשליחות העושה קורא
 את מייפה ״הריני מצהיר: הוא בו כוח,
 — הזה העולם רשימת ראשי של כוחם
 הממליצים טופס על בשמי לחתום חדש כוח

ד,ששית.״ לכנסת לבחירות רשימתם להגשת
 מבחינד, לעמוד יכול אינו יפוי־הכזח

החתי מספר יסוכם כאשר אבל משפטית,
 קורא אותו ייפקד לא הושימד״ על מות

הרשימה. מן

בח־יפת מתנדבים
 בחיפה התכנסו שעבר החמישי יום ך*

 שלוש בת מודעה אזרחים. למאה קרוב
הזה העולם של האחרון בגליון שורות


