
הזה ״העור□ מדווה סניב התקבצו הארץ מקצות אוהויס ארו

 היה הצפון לגבול המוכיל כביש
 האחרון. הששי ביום טרמפיסטים זרוע 1 (

 דמויות הדרך בשולי עמדו לנהריה עכו בין
 העולם של האחרון בגליון נופפו אשר
לאכזיב.״ להגיע רוצים ״אנו לאמור: הזה.
 והקסנועים המשאיות המכוניות, 200 גם

 לאכזיב. להגיע רצו פניהם על שחלפו
 כבר היו המכוניות שרוב רק, היתד, הצרה

 הטרמפיסטים, נאספו איכשהו אך מלאות.
 של ביתו בחצר התאספו היעודה ובשעה

איש. לאלף קרוב באכזיב אביבי אלי
 מסוג בחוזיית־בחירות להשתתף באו הם
 לוועידת כמו למדורה. מסביב אסיפה חדש:
 חדש, כוח — הזה העולם רשימת של היסוד

 באו בתל־אביב, כן לפני שבועיים שנערכה
הארץ. קצות מכל המשתתפים הפעם גם

 המים, פני על ניצנץ המלא הירח אור
 מדו־ הודלקה כאשר אכזיב, של הקסום בנוף

המיפגש. באי ישבו מסביב רת־הענק.
 שלום פתח ,״1954ל־ לחזור דורשת ״רפ״י

 לא .1948ל־ לחזור הערב מבקשים ״אנו כהן,
 אם כי ועסקי־הביש, ההדחות הפרשיות, לשנת
 את העברי הלוחם רוח יצרה שבה לשנה

 מאותה לשאוב מבקשים אנו ישראל. מדינת
שינוי של במשימה להמשיך מנת על רוח,

המדינה.״ פני
 של למדורות מסביב שהידהדו שירים,

 שלום הגלילי. בלילה שוב הידהדו ,1948
 לזמר־ הזעיר המיקרופון את הגיש כהן

 לשיר לו הציע ישראלי, שמעון שחקן
 דחה שמעון אך בציבור. השירה את ולרכז

 לא החברה, עם לשיר ״באתי ההצעה. את
 הזה.״ לערב בידורית הופעה של אופי אתן

 השמיע אבנרי ואורי השירה, תמה כאשר
 שיחה לפתח הכוונה היתד, פתיחה, דברי

הי לאחר ואמנם, רבת־משתתפים. חופשית,
 המיקרופון את נטלו ראשון, ביישני סום

ול לשבח דווקא לאו אך רבים. משתתפים
 אפילו לחקור. להציע, לשאול, אם כי קלס,

הופסקו לא למסובים, קפה הוגש כאשר
 שלוש עד נמשכו הן והתשובות. השאלות

בהד מצטמק המעגל כאשר בוקר, לפנות
 חטופה ארוחה חיסל האחרון הקומץ רגה.

ל בים, לרחוץ וירד ופיתות, חומוס של
אכזיב. של הצוקים מרגלות

. ★ ★ ★
* של היחידה הפעולה זו היתד! א ן
ה חדש כוח — הזה העולם רשימת )

ה נדלקה בה עצמה שעה באותה שבוע.
הרשי מנציגי שניים התחרו באכזיב, מדורה

 אלה היו כהן. ושלום אבנרי באורי מה
 הופיעו אשר גלעדי, ונעים גרוס טיבי
התי בית־הספר בחצר אוהדים 400 בפני
באור־יהודה. כון

 המקופחים,״ לצד תמיד עמד הזה ״העולם
 החליטה שהממשלה ״ומכיוזן גלעדי, הכריז
 תנועה מסביבו קמה הפה, את לו לסתום
 עד שהתנהל המאבק כי נדאג, אנו גדולה.

 מעל גם להבא ינוהל השבועון, דפי מעל כה
הכנסת.״ במת

 הזה העולם ״רשימת גרוס: טיבי הבטיח
 גם מלחמתה את תמשיך חדש כוח —

מס בכל תפעל היא בנובמבר. 2,־ד לאחר
אפשרית.״ ציבורית גרת

★ ★ ★  הארץ בחופי הופיעו ככוקר שכת ף*
 חדש, כוח — הזה העולם רשימת פעילי ^

 ״אתה קטן. צבעוני כרוז למתרחצים וחילקו
 תהנה ״האם בו, נאמר בשפת־הים,״ נהנה

 המצערת: והתשובה הבאה?״ בשנה גם
״לא!״
 על שיעמדו הודיעו כבר הדתיים ״כי

 ה־ בכנסת ראשון כחוק השבת חוק העברת
ששית.

לדתיים ימכור אשכול לוי כי ״ברור
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באכזיב חדש׳ ■כוח
 בכנסת. קולותיהם תמורת שלך הנופש את

 לקואליציה פוזלות ורפ״י גח״ל כי ברור
 וד,ליבראלים מפ״ם כי ברור הדתיים. עם

קוא במחיר גם באשכול יתמכו העצמאיים
ברשי תמוך — כן על הדתיים. עם ליציה

 שתילחם בה, לבטוח יכול שאתה היחידה מה
 — פשרה בלי הסוף, עד הדתית בכפיה

חדש.״ כוח — הזה העולם רשימת
★ ★ ★

ב ת כ ^ ע ץ פי הו  מלמד במעריב השבוע ש
 העולם רשימת אשר החבלות סוג על *׳,1

 כתב בפניהם. עומדת חדש כוח — הזה
מהרצליה: לוי דויד אינג׳ינר

 רשימת הקמת על ההודעה פרסום ״עם
כרוזי והפצת חדש, כוח — הזה העולם

ה על חתמתי זו, רשימה מטעם החתימה
רשי הודיעה ,27.8 ששי, יום לקראת כרוז.

 בתאריך ועידת־יסוד קיום על הזה העולם מת
 שלא הופתעתי מוגרבי. בקולנוע הנ״ל,

ל־ זאת וייחסתי בכתב, הזמנה קיבלתי
ש הקצר בזמן בהתחשב משרדית, שיכחה

 רבה מה ואולם הוועידה. למארגני עמד
 ההזמנה את קיבלתי כאשר הפתעתי, היתה
הנ״ל. ששי יום לאחר — הדואר דרך

 את בראותי שבעתיים גדלה ״הפתעתי
 תל- בדואר המכתב הוטבע שבו התאריך

 בתאריך הוחתם שהמכתב גיליתי אביב.
ב להרצליה, אלי, והגיע בתל־אביב 21.8

 לקח ימים תשעה אומר: הווה .30.8 תאריך
 להרצליה, מתל-אביב להגיע זה למכתב
במכונית. דקות 15 מרחק

מי הדואר: להנהלת מופנית ״שאלתי
 להכשלה ואולי — זו להזנחה אחראי
. ? זו מכוזנת . תקו עכשיו אין למזלנו .

 יכול שבהם אחרים, מועדים או חגים פת
 נותר שלא כך זה, חמור מקרה לתרץ הדואר

 הדואר על האשם כל את להטיל אלא לי
 המעטפה שעל הכתובת להבהיר: וכדי עצמו.
כתו ולפי לחלוטין, ומדוייקת ברורה היתד,

 סבירים. בזמנים מכתבים אני מקבל זו בת
 היתה נעלמת שיד לקבוע אלא לי נותר לא

 ששם עוד מה המכתב. בעיכוב מעוניינת
היה חדש כוח — הזה העולם רשימת

ררינוד שימשה למדורה מסביב השיחה נאשר העצמאות, ווו שד משות החיו הם




