
 תגנבו ״לא גורביץ׳: עמיקם של מפיו יצאו העתיקות המלים באולם. הידהד בודד קול
.בעמיתו איש תשקרו ולא תיכחשו ולא . .תגזול ולא רעך את תעשוק לא . .  תקלל לא .

 לא במשפט. עזזל תעשו לא ה׳. אני מאלהיך, ויראת מכשול, תתן לא עיוור ולפני חירש,
.עמיתך תשפוט בצדק גדול. פני תהדר ולא דל, פני תשא .  ולא עמיתך, את תוכיח הוכח .
ה׳.״ אני כמוך. לרעך ואהבת עמך, בני את תיטור ולא תיקום לא חטא. עליו תשא
 אולם חדש. כוח — הזה העולם רשימת של ועידת־היסוד האחרון השישי ביום נפתחה כך

 אסיפת־ זו היתד, לא אולם להיכנס. שביקשו אזרחים הצטופפו בחוץ מלא. היה מוגרבי
 שהביעו אותם המוזמנים: כרטיסי־הזמנה. לפי רק הכניסה הותרה כן ועל רגילה, בחירות

 — הזה העולם רשימת השתתפות למען הממליצים רשימת על לחתום נכונותם את ראשונים
הששית. לכנסת בבחירות חדש כוח

 האזרחים אותם על־ידי מאליה: הורכבה היא איש. על־ידי נבחרה לא המתנדבים אסיפת
 ראשי ביקשו ומהם הראשון, מקור־הכוח הם למאבק. והתייצבו לקריאה מייד שנענו

 לעשות, עליהם שמוטל למה העידוד ואת — עשו שכבר למה האישור את לקבל הרשימה
המיבחן. לקראת
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הרה־גורל. במעמד להשתתף אלא דמאגוגיה,

ערביים, ומכפרים מישובי־עולים המפלגות. ומכל — הארץ מכל באו הם
 הוסעו לא הם וממק״י. ממפ״ם מחרות, ממפא״י, הגבול. ומישובי הגדולות הערים מן

 בעת מכיסם, תרמו הם להיפך. דשנה. מפלגה של על־חשבונה נוחים באוטובוסים
הכנס. הוצאות את לכסות כדי לאולם, הכניסה

 למצוא מישהו נתבקש אילו *1114171
111  על שיענה זוג 1965 בשנת 111/

זהו. —המחר״ את מחפש ״פלמחניק ההגדרה

 גורליצ־ אילי הקאמרי שחקן 1*1^71
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אשתו. עם דעות מחליף הסנדלר, שלמי

העצרת. את איפיינההרצינות
 הם מצד הפרעות היו

חסיד של השתוללות־יצרים לא אף נגדים,

 בתווי־ להבחין תתקשה אולי אלה. עמודים שני מעל אליך הניבטים בפנים נא התבונן
 חשובים. היו לא הם זו, בעצרת הבמה. על היושבים המועמדים, עשרת של הפנים

 ולהכיר מקרוב, בהם להתבונן כדאי כן, על וביציע. באולם ישבו החשובים האנשים
 האמיתי כוחה גם זהו חדש. כוח — הזה העולם רשימת של האמיתית דמותה זוהי אותם.

האחרת. ישראל של פניה —
 לנצח מסוגל הוא מבוטל. אינו זה כוח כי יודע בוועידת־היסוד שבת בערב שנכח מי

המדינה. קיום על במלחמה שניצח כשם המדינה, דמות על במלחמה

 עקרונות עשרת את לקרוא נתבקש גורביץ עמיקםהעקרונות עשרת
שהופסקה בחגיגיות חדש, כוח — הזה העולם — _ ■

הזה. העולם לחם שלמענם העקרונות תמצית הם אלה מקרונות אות־כפייס. נוח ד על תכופות
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עתונאי. הגדירם קונצרטים,״ של רציני ״קהל

אחי־מרים, יהודה1בוקר משדה
ל מפא״י פעיל

 בדואים אוהדים של ברכתם את הביא שעבר,
בדימונה. הבסחון משרד עובדי מבין ואוהדים

״;■;.?״ הכספי העול
מתימנע. נחושת כורה המתרים: משתתפים.
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