
 המכתב.״ גב על מוחתם
 האוהד אינו לוי דויד שאינג׳ינר מאחר

 כדאי ההזמנה, את במועד קיבל שלא היחיד
 כך על יתלונן באיחור, שקיבלה מי שכל
הדואר. הנהלת בפני

★ ★ ★  מנסה שאינו אחר, ממלכתי ^*•ירות
המנ הנחיות־החבלה את להסתיר אף

 הזה העולם לרשימת הנוגע בכל אותו חות
 בתחילה השידור. שרות הוא חדש, כוח —

 רשימה אנו אין עוד כל התירוץ: היה
 על לשדר יכול ישראל קול אין מאושרת,

 שלו. הבחירות שידורי במסגרת מעשינו
 בתשלום. מודעות לפרסם מוכן גם הוא אין
ו עתון, היותנו על הסתמכנו כן על

 בתשלום, מודעות אי־פירסום כי הזהרנו
 בנו לפגוע עלול העתון, של פעולות על

מוד לפרסם הוסכם כן על עסקית. מבחינה
,מסח מודעות רק אך — בתשלום עות

המערכת. מטעם ריות״,
 מסוג מודעות גם לפרסם חדלו השבוע

 רשימה, כבר שהגשנו מכיוון הטענה: זה.
 למדור לפנות נא ״עסק״. יותר אנו אין

ברשי המטפל המדור אך ברשימות. המטפל
 אושרה לא הרשימה עוד כל כי הודיע, מות

דבר. עליה להודיע יכול הוא אין סופית,
 בכתב פנייה היתד, כך על אחת תגובה

 משרדו במיסגרת אשר הממשלה, ראש אל
 חוק נגד שניה, פנייה ישראל. קול פועל
הבינ המשפטנים לועדת הופנתה הרע, לשון

הבינ הגוף זהו בג׳נבה. היושבת לאומית,

 חוק בענייני ביותר והמכובד הרם לאומי
 לו העבירה הזה העולם ומערכת ומשפט,

 בבקשה הרע, לשון חוק של אנגלי העתק
 הקודם, החוק לבין, בינו השוואה יערוך כי

 מחוקקים ״כאשר דעתו. חוזת את ויביע
כל חייבים הצדק, לעיקרי המנוגד חוק

 בלתי־ הוא זה חוק כי להכריז אנשי־החוק
בפנייה. נאמר חוקי,״

★ ★ ★
 חמורה סכנה בבירור נשקפת זה רגע ך*
 העולם רשימת אישור השהיית נוספת: ^
 היושבות המפלגות חוש. נוח — הזה

ל מעוניינות המרכזית הבחירות בוזעדת
חד רשימות אישור האפשר ככל השהות

 האות והענקת האישור אחרי רק כי שות.
הבחי במערכת להתחיל זו יכולה לרשימה,

 גם קיימת למעשה. הלכה שלה, רות
 קשות אותיות חדשה לרשימה להעניק נטייה,

מגוחכות. או
 בא־כוח התריע אלה מגמות שתי נגד

זכ אמנון עורך־הדין הזה, העולם רשימת
 השופט כבוד הוזעדה, יו״ר אל במכתב רוני,

ה הגשת ביום שכן לנדוי. משה העליון
 כוח — הזה העולם נציגי הציגו רשימה,

בבטחון ממליצים, של חתימות 2553 חדש

מ יותר לפסול יהיה אי־אפשר כי ברור
 ה/ האות את ביקשו גם הם זעיר. אחוז

ראשי־התיבות שהן — ה״ה האותיות את או
הזה. העולם של

האישור, מתן את הוועדה שתעכב ככל
שלנו. מערכת־ד,בחירות ניהול על תכביד כן

 הסביר זאת בלאו־הכי. גדולים הם הקשיים
 לאלפי השבוע ששלח במכתב אבנרי, אורי

ה במטה רשומים ששמותיהם האוהדים
בחירות.
 אני במה עצמך: את שואל בוודאי ״אתה

לעזור? יכול
 יום — הגורלי ליום ועד זה ״מרגע
 משימות שתי לפנינו עומדות — הבחירות
 מעבר רשימתנו דבר את להפיץ עיקריות:

 להיערך קיומה; על כיום היודעים לחוגים
 יום־הבחירות של הגדול האירגוני למיבצע

עצמו.
 לשרותם הרשימה תזדקק ״ביום־הבחירות

 כמש־ שיפעלו מתנדבים, 3500 לפחות של
 גם הארץ, ברחבי קלפיות 3500ב־ קיפים
זיו למנוע כדי מגוריהם, למקומות מחוץ
ב וקנוניות רשימתנו פתקי העלמת פים,
הקולות. ספירת עת

זו? לפעולה להתנדב מוכן אתה ״האם

ל להפעילם שאפשר ידידים לך יש האם
 לעזור ומסוגל מוכן אתה האם זו? מטרה

בהקדם. לנו השיב אנא, למיבצעי־הסברה?
 לעמוד קשה כסף, בלי כסף. לנו ״אין

 כסף בלי ביותר. היסודיים בתפקידים גם
או אלפי למאות להודיע אפילו נוכל לא

(ש הרשימה אות מהי פוטנציאליים הדים
 עקרונותיה ומה שבועיים), בעוד רק תאושר

 לנו שלח אנא, תעזור! לירה כל היסודיים.
 תרמת, כבר אם יכולתך. מיטב לפי תרומה

 שניה.״ תרומה של אפשרות שקול אנא
★ ★ ★

ש ^ פג ל מי דו העז אוהדי של הבא הג
 מיוחד: אופי הוא אף ישא הזה לס | !

 ביום שייערך המוני, פיקניק זה יהיה
ב 27 ב׳, יום ראש־השנה, של הראשון

 יום ויימשך בהרים, ייערך הוא ספטמבר.
 של הבא בגליון — מלאים פרטים שלם.

הזה. העולם
 ל יכולים תחבורה, אמצעי חסרי אוהדים

 — הבחירות מטה באמצעות תחבורה ארגן
חשבונם. על

 בכתב או אישית, — לפנות יכולים הם
 8 גליקסון רחוב הזה, העולם למערכת —

 רשימת של הבחירות למטה או תל־אביב;
 קרליבך רחוב חדש, כוח — הזה העולם

 מאורגנת. להסעה ולהירשם תל־אביב, ,14
 זו הסעד, לירות. שבע לאיש: דמי־הסעה

 ערים תושבי בלבד. מתל־אביב תאורגן
לסניפים. לפנות יכולים אחרות

החדשה. לשנה טובה התחלה זו תהיה




