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 הפו־ בעיותיה ואחת אלף על מערכת־בחירות׳ לנהל שעה ובאותה עתון לערוך קל לא
 המאמץ זה. במיבחן עדיין עמד לא בעולם עתון ששום דומני והכספיות. הארגוניות ליטיות,

רב. הוא
אלה: בימים מעשינו כל על אורו את השופך פיצוי, כך על יש אולם
קוראינו. ציבור את מגלים אנחנו

אותך. מגלים אנו זאת: לומר לי מותר אם
 בעת לו, מדמיין הוא משים בלי אלמונים. אל כותב העתונאי בלתי־רגילה. חודיה זוהי

 כלשהי אחיזה זה לפרי־דמיונו יש אם יודע אינו לעולם אך שלו, הקורא את הכתיבה,
העתון. בעבודת הגדול הנעלם תמיד הוא הקורא במציאות.

 ובחוגי ברחוב בשדה, מאורעות כיסוי בעת עבודתנו, בשעת רבים קוראים פגשנו אמנם,
 הקוראים של מייצג חתך הם אלה מעטים אם בטוחים להיות יכולנו לא מעולם אך מכרים.

האמיתיים.
 הקורא כי להוכיח יכלו הם התשובה. את לתת יכלו לא סטאטיסטיים מחקרים גם

 הם אבל לילד. ואב נשוי משוחרר־צה״ל, תיכון, בוגר הארץ, יליד ,32 בן הוא הממוצע
 לשבועון האמיתי יחסו מה השקפותיו. מה לחיים. גישתו מה האיש. מי להגיד: יכלו לא

המסויים.
 רשימת באסיפות פנים, אל פנים אותה רואים אנו התשובה. את מגלים אנו אלה בימים

 כי אותנו. גם הפתיעה היא אגיד: אם תיעלב שלא מקווה אני חדש. כוח — הזה העולם
כזה. מקהל מורכב הזה העולם קוראי ציבור כי לקוות העזנו לא מעולם

★ ★ ★

 היו ושוללים, מחייבים ואוייבים, ידידים הרשימה. של בוועידת־היסוד כבר בלט הדבר
 בשום כדוגמתו עוד נראה שלא קהל זה היה ערב: באותו אחד פרם לגבי תמימי־דעים

במדינה. פוליטית אסיפה
 באופן להתבטא ההזדמנות לקהל אין מערכת־בחירות, בפתח חגיגית, בודעידת־יסוד אולם
 זד״ את זה הכרנו זה, את זה ראינו כאלה. בנסיבות אמיתי דו־שיח לקיים קשה חופשי.

זה. אל זד. דיברנו לא למעשה אך
 והפעילים המערכת ראשי ממש. של דו־שיח ונוצר יותר, קטנות אסיפות מתקיימות מאז

 אלה. לפגישות עצום בקושי רק מתפנים לראש, מעל עסוקים שהם הרשימה, של המרכזיים
 פגישה כל בעיניהם. ההתלהבות ניבטת בישיבותינו, הפגישות על דו״ח מוסרים כשהם אך

 על יום־יום הנערמים הפנסאסטיים הקשיים את המשביחה בצורה ומעודדת מרעננת כזאת
דרכנו.

 בקפה אבנרי, אורי עם בחיפה הרשימה אוהדי של פגישה נתקיימה למשל, השבוע,
 של בעבורה מהן להימנע שקשה ארגוניות, תקלות מאותן אחת בגלל בבתי־ים. ריביירה

 הודעה לא ברחוב, פלאקאטים לא זו. פגישה על מוקדמת הודעה כל היתר, לא מתנדבים,
 מזה חוץ ברדיו. בבוקר בשבע אחת, זולת אחרת, פומבית הודעה שום ולא תזה, בהעולם
בעל־פה. בשיחות רק האנשים הוזמנו

 על פומבית הודעה היתד, שלא ״טוב מאוח. ארבע באו כחמישים. שיבואו קיוזינו
כאן.׳׳ מקום להם היה ולא אלפים, באים היו אחרת ״כי הפותח, אמר הפגישה,״
 פוליטית. פגישה לגבי בלתי־רגילד, האווירה היתד, ושוב משתתפים, עשרות דיברו בפגישה

 המעמדות שכבות־הגיל, מכל באו והאנשים הממוצעת, לרמה מעל בהרבה היה ההרכב
ערביים. לפועלים ועד קשיש גרמני מרופא והמקצועות,

 אבנרי, עם פעילים כמה נשארו המקום, סגירת בגלל מאונם, האסיפה שנסתיימה אחרי
 כי ברור היה הפגישה בתום בבוקר. שתיים עד תוכניות ובעיצוב בבירורים המשיכו

לקרב. ערוכים בחיפה הזה העולם רש־מת מתנדבי מאות
הוותיקה. ראשון־לציון ועד הדו־לאומית מעכו — לכולנו היו דומות חוויות

★ ★ ★

 אנו המרכזיים, ופעיליו מיבצענו אוהדי בין רצוף דרשיח ולפתח זו היכתת להדק כדי
בלתי־פורמאליות: פעולות של שורה יוזמים
 סוקולוב לוי, דויד דירת ,8.9 ד׳ (יום בהרצליה השבוע יתקיימו אוהדים אסיפות 46

 מרדכי, זוהר בית ,12.9 א׳ (יום באשדוד פילבסקי). עודד בהשתתפות בערב, 8.30ב־ ,32
 730 בשעה 10.9 ששי (יום באור־יהודה זכרוני). אמנון בהשתתפות בערב, 8ב־ ,5 הגפן

 (ביום בנס־ציונה גלעדי). ונעים גרוס טיבי בהשתתפות התיכון, בית־הספר בחצר בערב,
 דויד בהשתתפות המקומית, המועצה של התרבות בית באולם בערב, 8.30 בשעה ,14.9 ג׳

זכרוני). ואמנון ארנסלד
ק # י נ ק י ם פ לי עי  זה ביום פנוי. ראש־השנה של הראשון היום את לך השאר ג פ

 בגליון לך נודיע הפרטים את אוהדים. של לפיקניק וילדיך, אשתך עם יחד אתה, מוזמן
הבא.

★ ★ ★

 אחת בנקודה אחרות, מפלגות שעושות למה ביחס יוצאי־דופן, האלה המיפגשים כל
 מסיעות אחרות מפלגות אותנו. וישמעו שיבואו כדי אנשים לפתות מגס״ם אנו אין לפחות:

 חינם. וטיולי כיבוד מספקות אף הן אחדים במקרים שכורות. במכוניות המאזינים את
חשבונם. ועל עצמם, בכוחות האוהדים באים שלנו לפגישות

 כדוגמת מיפגש. אותו הוצאות את מכיסם מכסים הם להיפך: חינם. דבר מקבלים אינם הם
 חד* נוח — הזה העולם רשימת סניף לייסוד שעבר השבוע באמצע שהתכנסו הפעילים

בלילה. מאוחר חשבונם על חזרו מרוחקים, ממושבים באו מהם אחדים בבאר־שבע.
הכתובת: הנגב. בבירת הרשימה סניף ישמש אשר טלפון, עם משרד נתרם פגישה באותה

ת כבר אורגנה הפעילים מבין .2157 טלפון השק״ם^ (ליד 44 גרשון רחוב תו לכל תו
בסניף. והערב אחר־הצהריים שעות

★ ★ ★

בערב־שבת כי בושר״ בלי מודה אני מיוחד. צביון בעל גם יהיה הבא הגדול המיפגש
— באכזיב אביבי אלי בית של בחצר תיערך הפגישה העבר. סימון אל לשוב נרצח הקרוב
רד״ למדו מספיב
ח — הזח העולם רשימת ראשי בין  עדיין הזוכרים רבים ישנם הרשימה ואוהדי חדש נו

 בשיחה השתתפתי האחרונה בפעם למדורה. מסביב שיחות־רעים של המיוחד ההווי את
 עתה, שקמה זו כמו תנועה שדה. יצחק הפלמ״ח אבי — ״הזקן״ של מדורתו ליד זו מעץ

 להצטופף לאוהדיה תקרא שלא טבעי אז, החלו בה המשימה בביצוע להמשיך המבקשת
הגדולות. הערים של המאווררים באולמות רק

 שמיכות ארוז וידידיו, אשתך את קח תחבורה, לך ארגן כן, על
 אכזיב. של העתיק למיפרץ בספטמבר) 10( זה שישי ביום ובוא וסוודר,
/ אורי בערב. תשע בשעה המדורה הדלקת ״ ״/ י ^
בשיחה. יפתח אמרי
\מזמינים אנו אץ כי בשיחה. תמשיך אתה
ך7_ !-----------------עמך לנהל רוצים אנו נאום. לשמוע אותך

דדשיח.
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