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 העולם יחדל זה ביום המסויים. השבועון בחיי חשוב סימן־דרך יהיה הקרוב השישי היום
 באולם יתכנסו אשר המוזמנים, עממית. תנועה של לגרעין ויהפוך בלבה עתון להיות הזה

חדשן כוח — הזה העולם. רשימת של היסוד ועידת יהוד מוגרבי,
 מכיוזן מאורגן? פוליטי לגוף לוחם עתון של ואוהדיו קוראיו ציבור את הופכים כיצד

 תקדימים. של שורה כולה ערב־שבת של ועידת־היסוד תהווה כולו, בעולם תקדים לכך שאין
 הם אלה מתנדבים. כולם הם עליהם. המליץ לא מנגנון שום בסניפים. נבחרו לא חבריה

 לחתום מוכנים הם כי בכתב לנו והודיעו לקריאתנו, ספונטאני באופן שנענו האזרחים
לבחירות. חדש כוח — הזה העולם רשימת להגשת הבקשה על

^
 היתה: הבחירות, מאמץ בראש העומדים הפעילים, קבוצת של הראשונות ההחלטות אחת

 סיעת תגיש לפניהם התנועה. של העליון המוסד יהוד הרשימה הגשת טופס על החותמים
 גוף כי הוחלט עתה הנחיות. תקבל ומהם דין־וחשבון, בכנסת חדש כוח — הזה העולם

בכנסת. סיעה שתהיה לפני עוד ויפעל יוקם זה
 /הדו״ח את יקבלו להם, שנשלחו אישיות הזמנות על־פי ועידת־היסוד, חברי יתכנסו כאשר

 במה להם תשמש גם הוועידה הציבוריים. בחיים חוללו שהם המהפכה על הראשון המקיף
 אישור את ותבקש המועמדים, רשימת את ועדת־ד,מינויים תגיש לפניהם דעתם. להבעת
הרשימה. להרכב הוועידה

 — הזה העולם רשימת של הראשון ההמוני המיבצע רשמית יתחיל זו בוועידה ולבסוף:
לבחירות. הרשימה להגשת הדרושות החתימות איסוף חדש: כוח

★ ★ ★
לבחי מועמדותה את להציג הרוצה חדשה, רשימה כל חייבת לכנסת, הבחירות חוק לפי

 כאשר שעבר, בשבוע בבחירות. להשתתף בקשתה על זכות־בחירד, בעלי 750 להחתים רות,
 לפני קצר זמן רק לנו יימסרו לאיסוף־ד,חתימות הטפסים כי הזה העולם לנציגי נאמר

 קבלת תהליך את לזרז מנת על לבג״צ, לפנות נאלצנו הרשימה, להגשת האחרון המועד
 בית־המשפט של שופטים שלושה לפני בבקשתנו, הדיון להתקיים נועד בו ביום הטפסים,
 קדחתנית, במהירות הוכנו הטפסים כי המרכזית הבחירות ועדת נציג לנו הודיע העליון,

ימים. משבוע ביותר הטפסים קבלת מועד הוקדם בכך לקבלם. אפשר וכי
 לאסוף החלטנו בלבד. חתימות 750 באיסוף להסתפק חדש כוח — הזה העולם בכוונת אין
 אשר מתנדבים, 4000כ־ של שמותיהם רשומים זה ברגע חתימות. של יותר הרבה רב מספר
 להחתימו. כדי הביתה, אליך לפנות לצערנו, נוכל, לא אולם לחתום. נכונותם את הביעו

 המיסמך על לחתום בעצמך ותבוא נכונותך את שתוכיח בזה, גם ממך, מבקשים אנו כן על
החדש. הכוח של מגילת־היסוד למעשה, שיד,זזה,

 הבאים, המקומות באחד הטפסים, על לחתום שיבואו האוהדים לכל קוראים אנו בזאת
זה: ראשון מיום החל
9> : ב י כ א ־ ל ת  9מ־ תל־אביב, קולנוע ליד ,8 גליקסון רחוב הזה, העולם מערכת כ

 רחוב חדש, כוח — הזה העולם רשימת של מטר,־ד,בחירות 0! בלילה. 9 עד בבוקר
 המפיצים ובניו, טופל 9 בלילה• 11 עד בבוקר 9מ־ חשמונאים, פינת ,14 קרליבך

אחר־הצהריים. 4 עד בבוקר 8מ־ ,24 אחד־העם רחוב הזה, העולם של הראשיים
 בן־משה, יהודה דירת חדש, כוח — הזה העולם של מקומי מטה :כירושלים 0!

 בין בן־משה, יהודה אצל עטרה, בקפה 0! חצות. עד בערב 7מ־ ,21 הנגיד שמואל רחוב
 עד בבוקר 10מ־ ,15 ברלין הרב רחוב פרנמן, בדירת 9 בצהריים. ושתיים אחת השעות

בלילה. 10
ה #ו פ חי  שדרות הכרמל, מרכז חדש, כוח — הזה העולם רשימת של מקומי מטה ו ב

בלילה. 10 עד בבוקר 9מ־ שופרסל, בבניין ב/ כניסה 124 הנשיא
ם, • י חי ־ ת י רי ק בערב. 10 עד בבוקר 10מ־ ,16 ב׳ רח׳ יורדן, דנים כ
ה 0 ו קו ת ־ ח פ בלילה. 10 עד אחר־הצהריים 4מ־ ,24 שפירא רחוב אורון, איתן אצל : כ

ד • דו ש א  ► 8 עד בבוקר 10מ־ ,5 הגפן רחוב החשמל, חברת שיכון זוהר, מרדכי :ב
בערב.
בלילה. 10 עד אחר־הצהריים 4מ־ ,8 דרור רחוב זייצוב, בית :בראשץ״לציון 0
ת • בו חו ר בערב. 8 עד בבוקר 10מ־ הרצל, רחוב קפולסקי, קפה רבינוב, אברי :ב
ה 0 ד הו ר״י או ידגר, כדורי חדש, כוח — הזה העולם רשימת של מקומי מטה 1 ב
ההסתדרות. שכונת ,6 דגניה רחוב
בערב. 8מ־ גיל, קולנוע מול ,52/9 הנשיא שדרות אחי־מרים, יהודה ו בדימונה 0
בערב. 8 עד אחר־הצהריים 4מ־ דלק, תחנת ליד צוקרמן, קפה רבינוב, ג בנס׳ציונה •

ן 0, לו ק ש א גלעדי, נעים משרד חדש, כוח — הזה העולם רשימת של עקומי מטה ג ב
 בערב. 7 עד אחר־הצהריים 4ומ־ אחר־הצהריים, 1 עד בבוקר 8מ־ הישן, בניין־העיריה

בערב. 7 עד בבוקר 8מ־ ,8 סמילנסקי רחוב נצחון, מכבסת אבישר, נתן ו בנתניה 0:
בערב. 9 עד 7מ־ ,82 כצנלסון רחוב זכרוני, דירת ו בנכעתיים 9
בערב. 9 עד 7 משעה ,45 סמואל הרברט רחוב שיק, ישעיהו ו בחדרה 0
ן 9 ו ע ב ט בערב. 9 עד אחר־הצהריים 4מ־ ,20 שושנים רחוב לוריא, י. :ב
ת 0 לי עי ״ ת ר צ היום. שעות כל במשך ,89/12 בוכרמן, אדמון : בנ
0 : ו כ ע  משעה המיסגד, ליד ,13/3 העתיקה עכו דני, תכשיטים חנות אררה, דניאל ב

*י .10/120 העתיקה עכו זיבק, קפה זיבק, חוסיין 0 בערב. 7 עד בבוקר 8
★ ★ ★

 העולם לרשימת מסביב עתה הנושבת ההתנדבות לרוח נוספת הוכחה דרושה היתד. אם
 הארץ. רחבי בכל ,מקומות־ר,החתמה של הארוכה בשורה ניתנה היא חדש, כוח — הזה
 רק לא המאמץ לרשות שהעמידו ומתנדבות, מתנדבים פניך את יקבלו האלה המקומות בכל
דירותיהם. ואת חנויותיהם את משרדיהם, את גם אלא מירצם, ואת זמנם את

 למחנה להצטרף עתה הנקראים האוהדים, רבבות בלב הד ספק בלי תמצא זו התלהבות
 הכוח של כוחו הפגנת ראשונה, להפגנת־כוח המיבצע את להפוך כדי מגישי־הרשימה,

החדש.
★ ★ ★

 הבא בשבוע יגיע חדש כוח — הזה העולם רשימת של המקומיים המטות פתיחת מיבצע
 אשל־כסית בקפה לפגישה מוזמנים לפעילות מזמנם לתרום המוכנים מתנדבים לבאר־שבע.
בערב. 8 בשעה ,1.9.65 ד׳ ביום בבאר־שבע,

★ ★ ★
 יום מדי המגיעה ערימת־ד,מכתבים היא רוח־ההתנדבות של ביותר המעודדים הגילויים אחד

 ונלהבות כנות עצות מכתבי־עידוד, עשרות כוללת היא תל־אביב. ,136 מספר לתיבת־הדואר
 הרשימה של אופייה על יותר לדעת הרוצים אנשים מצד לעניין רציניות שאלות אוהדים, של

לעתיד. תוכניותיהם ועל חבריה עבר על החדשה,
 מחו״ל אוהדים אפילו כספית. תרומה גם מכילה שאינה אלה מכל אחת מעטפה כמעט אין

 הספיקו שכבר מתנדבים במיוחד: מעניינת תופעה זר. במטבע תרומותיהם, את מצרפים
 הבטחתם. את להגשים הספיקו שניה, תרומה להוסיף הבטחה תוך ראשונה, תרומה לשלוח
 גדול סכום שולחים מסויים, סכום לתרום נכונותם על שהצהירו מתנדבים נוספת: תופעה
 עתה מגיעות לירות, שלוש או אחת, לירה של הנוגעות־ללב התרומות שלצד כך יותר.

לירות. 100 או 50 בסך רבות תרומות

אעישראגזסניפי בכל עכשיו להשיג תנורים של בינלאומי מבחר
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