
ו ה 4* י ת ו י נ כ ו אתר. אם לראש־השנהז ת
 של האחרונים הימים את לנצל מתכוון

 עם יחד חיק־הטבע, אל לצאת כדי הקיץ
 העולם רשימת אותך מזמינה בני־ביתך,

 מיו־ בחווייה להשתתף חדש נוח — הזה
אוהדי של הגדול הפיקניק חדת־במינה:

 של הראשון ביום יתקיים אשר הרשימה,
זה. בחודש 27 ב׳, יום הוא ראש־השנה,

 שמאורע להבטיח כדי מיוחד, מטה הוקם
וב סופו, ועד מראשיתו מוצלח יהיה זה

מש לכל ויפה נעים בילוי יהודה סיכומו
 הרשימה אוהדי של ומיפגן־כוח — תתפיו

החדשה.
 אותו מלא רכב, בעל הינך אם כן, על

 מלאי עימך קח ובידידיך, בבני־משפחתך
 כלי־ גם — לך יש (אם אחד ליום אוכל

 באחד הגדולה השיירה אל והצטרף נגינה),
הבאים: ממקומות־הריכוז

 והדרום: ירושלים תל־אביב, לתושבי #
 תל.״ מלכי־ישראל, בכיכר ייערך המיפגש

 תאורגן שם בבוקר. 8 בשעה החל אביב,
 לאנטנה. דגלון תקבל מכונית וכל השיירה,

בדיוק. 8.30 בשעה לדרך יוצאים
המיפגש והסביבה: נתניה לתושבי #

 בשעה החל נתניה, מיגדלור, קולנוע ליד
 הרחוב דרך תעבור מתל־אביב השיירה .8.45

 שיתרכזו המכוניות לשפת־הים. עד הראשי,
 את שתמשיך השיירה, אל יצטרפו בנתניה

חיפה. עד בכביש־החוף דרכה
ייע המיפגש והצפון: חיפה לתושבי #

 החל חיפה, עיריית בניין שלפני ברחבה רך
 שם יספקו חיפה סניף פעילי .10.15 בשעה

ה מן הגדולה השיירה ובהגיע דגלונים,
 הצפון. מן המכוניות אליה יצטרפו דרום

ל הדר־הכרמל דרך תעלה כולה השיירה
לאחוזה. ומשם הכרמל, מרכז

 כ־ הידוע ביער נקבע מקום־הפיקניק
 קילומטרים כארבעה הקטנה״, ״שוויצריה

 התנועה את יכוזנו שלטים אחוזה. אחרי
אחוזה. ממרכז למקום,

 סמוך מכוניות להתניית סידורים נעשו
להי מתבקשים והנהגים ,למקום־ד,פיקניק

 יעמדו לרשותם הסדרנים. להנחיות שמע
ה (במיקרה ראשונה עזרה תחנת במקום:
 מלאי להביא גם (רצוי מי־שתייה צורך),
 בתוכנית: קרה. לשתייה ומזנון פרטי),
 אח- 3 עד חופשי בילוי והיכרות, מיפגש

אמנותית. תוכנית 5 עד 3מ־ רי־הצהריים.

מגבי מועד־הבחירות, שמתקרב כד ץ■*
 כוח — הזה העולם רשימת פעילי ריס ^
ב הם אלה זה, _בשלב מאמציהם. את חדש
ה מטעם מרצים הסברתיים. מאמצים עיקר

 שיוזמנו מקום בכל להופיע מוכנים רשימה
 מטה־ עם להתקשר יש זה לצורך אליו.

 תל- )30134 (טלפון 14 קרליבך הבחירות,
אביב.

 אסיפות. חצי־תריסר נערכו שעבר בשבוע
 ב־ תכלת בקולנוע התקיימה שבהן הגדולה

 והם ואוהדים, פעילים הוזמנו תל־אביב.
 והצטופפו אפס־מקום, עד האולם את מילאו

 את לשימוע כדי לאולם, ומחוץ במעברים
 עורך־הדין הרשימה, מועמדי של דבריהם

 ושל הוף, רוברט והמהנדס זכרוני אמנון
 חלקו פילבסקי. עודד תל־אביב סניף מרכז

ותשו לשאלות הוקדש הערב של העיקרי
 תופעה ונשנתה חזרה כדי־כך ותוך בות,

 הזה העולם רשימת לאסיפות רק האופיינית
 ל״י, 245 תרמו הנוכחים חדש: כוח —

ה הוצאות את לחלוטין כמעט כיסו אשר
ל״י). 250( אסיפה
הקרובה: בתקופה לאסיפות אשר

8 בשעה ,22.9 ד׳ ביום — ענה בכפר
זכרוני. אמנון בשהתתפות בערב,

9 בשעה ,24.9 ו׳ ביום — בגבעתיים
 הל״ה רחוב נחמיאס, יעקוב בבית בערב,

סמורודינסקי. מאיר ידבר .18
6 בשעה ,24.9 ו׳ ביום — באבו־גוש

ידברו מליל. אבו של בבית־הקפה בערב,

 צבי ועו״ד מסאחזה אחמד דייודיס, אורי
גילאון.

 להשתתף המעוניינים — השרון ברמת
 לטלפון 1.10 בליל־שבת יתקשרו בחוג־בית

וה המועד עם הזמנה לקבל כדי 931608
מקום.

 8.30 בשעה 1.10 ו׳ ביום — בטבעון
 השושנים רחוב לוריא, ישעיהו אצל בערב,

 העולם וקוראי הרשימה אוהדי מוזמנים .20
הזה.

 8.30 בשעה 1.10 ו׳ ביום — בירושלים
 אבנרי, אורי מופיעים: חן. בקולנוע בערב,
בן־משה. יהודה כהן, שלום

★ * ★

 שבעל- ההסברה לפעולות מקביל ך*
 הסברה של פעולות גם נעשו פה, *1

 המופנה זה, כרוז חולק בירושלים בכתב.
לתושב־הבירה:

בשבת! אותך לכלוא רוצים עסקני־הדת
 לנופש שנועד היום את להפוך רוצים הם

 ניסו הם הנטו. של לשאבעס — ולנסיעות
 והם — באבנים רצונם את עליך לכפות

באמ השישית בכנסת עליך לכפותו ינסו
הקואליציוניות. והקנוניות החוק צעות

לא! להם: אמור
שערה! מלחמה השב
 לנסוע בארצן, לנוע זכותך על לחום
בחי לפי להתחתן כרצונן, לאכול בשבת,

הדתית. הכפייה בפני מחסום הקם רתך.
 ללוחמים. קולן תן — הגיע ההכרעה יום

חדש. כוח הזה העולם רשימת
 צמדי חילקו חופי־הרחצה לאורך ואילו

אחר: כרוז מתנדבים
ב גם תהנה האם בשפת־הים. נהנה אתה

לא! הבאה? שנה
 שיעמדו הודיעו כבר הדתיים העסקנים כי

ב הראשון כחוק חוק־השבת העברת על
השישית. כנסת

ה־ לעסקנים ימכור אשכול לוי כי ברור

בתד־אכיב באסיפה הפעילים קהל מול הו!? וד״ר פילבסקי עודד זכרוני, עו״ד
תעשה! ואל שב אחד: פתרון הישן המישטר למפלגות

בשפוד־הים כרוזי־־השבת
ומחר? — נהנה אתה היום

 קולותיהם תמורת שלן הנופש את דתיים
לקו פוזלות ורפ״י גח״ל כי ברור בכנסת.
 וה־ מפ״ם כי ברור הדתיים. עם אליציה

ב גם באשכול יתמכו ליבראלים־העצמאייס
הדתיים. עם קואליציה מחיר
 שאתה היחידה ברשימה תמון — כן על
 עד הדתית בכפייה שתילחם בה לבטוח יכול

 — הזה העולם רשימת פשרות. בלי הסוף,
חדש. כוח

 את העסיק מאמץ־ההסברה רק לא אבל
 לקראת מתכונן הוא השבוע. מטה־המתנדבים

 אוהדים יום־הבחירות. של הגדול המיבצע
 לשמש אפשרותם על עדיין הודיעו שלא

 על או ביום־הבחירות, בקלפי כמשקיפים
 ביום־ המטה לרשות רכב להעמיד יכולתם

בהקדם. זאת לעשות מתבקשים הבחירות,

אמרנו: כך
בגבע בהרצאה ארנפלד, דויד #
 חלשים. גם בהכרח אינם ״מעטים תיים:

ב ייקבע לא בכנסת שלנו הצירים מישקל
המאפ לרוח בהתאם אלא למספרם, התאם

רשימתנו.״ את יינת
 בתל־אביב: באסיפה אכנרי, אורי #
 מילה לכל הסתייגות שום ללא מאמין ״אני

על^זו•׳׳ זו — המפלגות שאומרות
 ברמת־גן: באסיפה כהן, #"שלום

הקו עם מגעים לשום מתחייבים ״איננו
 מתחייבים אנו האופוזיציה. עם או אליציה

 לעניין בהתאם רק ונצביע בלבד, למצפוננו
עצמו.״

 ו־ בעזרה באסיפה כהן, שלום #
מיל 150 לכם ״אתן ראשון־לציון: בצרון,

 כל למערך. ,לא!׳ להגיד טובות סיבות יון
סי היא הבחירות על מוציאים שהם לירה

טובה!״ בה
בי עודד־הדין #  בכנס גילאון, צ

 הלוחם ישר׳ אחד ״קול בהרצליה: פעילים
יו מהדהד תקין, דמוקראטי מישטר למען

 על הקופאים אחרים, קולות 119מ־ תר
שמריהם.״

ב זכרוני, אמנון עורך־הדין #
מפ בין הבדל כל ״אין בתל־אביב: אסיפה

 הצעה אותה לכולן הישן. המישטר לגות
כלום.״ לעשות לא בעיות־המדינה: לפתרון

 על החליטו והם לכן, קודם דוגמתה היתד,
 מעסק־ חלק אך לשבות. חסר־תקדים: צעד

 ו־ עורכים כמה עם ברית שכרתו ניהם,
 הצליחי מפא״י, להשפעת הנתונים מו״לים
ה התקבלה לבסוף ההחלטה. על לערער
בה כלל־ארצית, הצבעה לערוך פשרה:

 העתונ־ של הארצי האיגוד חברי יתבקשו
 בעד אתה האם השאלה: על להשיב אים

 לאלתר, — מתי כן, ואם שביתת־האזהרהי
הבחירות? אחרי או

ראו מפא״י מזכיר פנה ההצבעה ערב
 בתל־ העתונאים אגודת למזכירות ברקת בן

 המישאל. את לבטל אחרון במאמץ אביב,
 יוכנסו הבחירות אחרי כי הבטיח, הוא

 האגודה ראשי אך הרע. בחוק תיקונים
להבטחות ערך אין שוב כי לו, הבהירו

 ישראל את גייס הוא למחרת זה. מסוג
 רשמית, הבטחה פירסמו ושניהם גלילי,

ה אחרי — בחוק תיקונים יוכנסו כי
 עזר. לא גלילי גם לשוזא. אך בחירות.

 החליטו ובחיפה בתל־אביב האגודה ראשי
המישאל. את לקיים
 שהתנגדו הירושלמית, האגודה ראשי גם

 דעתם׳ את שינו המישאל, לעריכת תחילת
בקיומו. תמכו

 ראשון ביום רז־ מזכי ה הודיע מה
ש עתונאים 600כ־ מבין התוצאות. סוכמו
 בעד .386 הצביעו בארץ, השבוע נמצאו

 השביתה: נגד .184 הצביעו מיידית שביתה
 לערוך יש כי דעתם, את הביעו 81 .117
 כלומר: הבחירות. אחרי רק השביתה את

תבע מצביעים של ביותר הרב המססר

דיחוי. ללא השביתה את לקיים
 מ־ צילצלו הקולות, ספירת נגמרה אך

 לברר כדי ישראל, קול של חדר־החדשות
 רון, משה האגודה, מזכיר התוצאות. את

ל מתנגד המצביעים רוב להודיע: מיהר
הבחירות. לפני השביתה עריכת

ה חברי בין סערה עוררה זו הודעה
 של גישתו את בחריפות גינו הם אגודה.

 מתנגדי של קולותיהם את צירף אשר רון,
 דחייתה, מבקשי של לקולותיהם השביתה

הרא ההצבעה של הברורה שהתוצאה בזמן
 המיידית. השביתה; לדורשי גדול רוב על תה

 רון של הודעתו אין כי הודיעו העתונאים
 שאם הצהירו, מהם וכמה אותם, מחייבת
ש לבית־המשפט יפנו מחלוקת, תיווצר
לחצם יימשך שאם איימו, אף הם יכריע.

 לא השביתה, את לסכל עסקנים כמה של
האגודה. מפילוג מנוס יהיה

ה ר ט ש מ
ה נש אמד כ

 שני השבוע דנו מחוזיים שופטים שלושה
 בגזר־דינם ציינו מאסר, שנות 12ל־ אנסים

ה ״המעשים כי בעונש, מחמירים הם כי
ל ושגרמו בארץ לאחרונה שאירעו דומים
 של רגשות ועוררו המדינה... של קלונה
הר מחייבים כולו, הציבור בקרב בחילה

. דומים ממעשים עבריינים־בכוח של תעה . . 
כ נאשמים מפני החברה על להגן יש

אלה.״
)30 בעמוד (המשך

146321 הזה העולם


