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 - חזה ״העולם ושימת שד מיוחו מוסו
 אלה, עמודים אובעה קוא - ,,חוש סח

לידידיו ומסור מהגליון אותם תלוש

ה ע3 ף* ע  כוח — הדה העולם רשימת מטעם האסיפה להתחלת שנקבע המועד לפני ש
 אפס עד מלא היה האולם בירושלים. חן קולנוע דלתות ננעלו האחרון׳ הששי ביום חדש, 1

 שלא איש, 500כ־ התקהלו בחוץ המעברים. את גם ממלאים נוספים איש 200כש־ מקום,
 הקהל את פיזרו והשוטרים משטרה ניידות ארבע למקום הגיעו שלבסוף עד להיכנס, יכלו

הדלתות. את יפרוץ בטרם
 לראשי בוקר אותו הניעה אשר האזהרה כי ברור, היה הרוחות. רגשו האולם בפנים גם

 רב המיספר הסכנה: מוקדי האסיפה. את לפוצץ נסיון ייעשה וכי תתאמת, — הרשימה
 ״בגין במקהלה: קראו אשר צעירים של מלוכדות ושורות חובשי־כיפות, צעירים של

 הושמץ בהם חרות, מטעם בלתי־חתומים כרוזים חולקו אף לאולם בכניסה לשלטון!״
קשות. אמרי אורי
 התארגנו האזהרות, נוכח נסים. על סמף לא האסיפה, את שאירגן ירושלים, סניף אך

 ולא בתגרות לפתוח שלא מראש נתבקשו הם לפלוגת־מישמר. הרשימה מפעילי עשרות
בזדון. שיפריע אדם כל מהאולם להוציא אלא באלימות, להשתמש

 כהן שלום התקיף הירושלמי, הסניף מראשי בן־משה, יהודה של הפתיחה דברי אחרי
 שכל דרש הוא תל־גיבורים. לפרשת האחריות את עליו זהטיל רפאל, יצחק את בחריפות
 ותפקיד לרפאל יימסר אם קואליציה, לשום להיכנס שלא הבחירות לפני תתחייבנה המפלגות

כלשהו.
 סדרנים, מוקף .עצמו את מצא באולם, מהומות להקים חדל שלא חובש־כיפה, צעיר

 את שהדהימה במהירות נעשתה הפעולה האולם. מן והוציאוהו ממקום־מושבו שהרימוהו
 לי ״תנו מהסדרנים: ביקש עצמו הבחור גס. בכוח ישתמש שאיש מבלי המפריעים, יתר

הבטחתו. את קיים והוא לחזור, לו הרשו הם יותר.״ אפריע לא אני לחזור.
 לא זה ״באולם בקריאות־מקהלה. או בקריאות־ביניים, המפריעים הסתפקו רגע מאותו

הפה!״ את איש יסתום לא ״לנו כהן, שלום קרא הרע!״ לשון חוק יהיה
 ההפרעות, פחתו והשלום, הדמוקראטיה הדתית, הכפיר, בעיות על אבנרי אורי דיבר כאשר
 אמר החילוני,״ לציבור רק לא דרושה והמדינה הדת בין ״הפרדה בליל. השתתקו ולבסוף
 בערכי־הדת הסוחרים העסקנים, מן ישתחרר הוא כך רק הדתי. לציבור גם ״אלא אבנרי,

 הציבור לב את לרכוש שיכלו האמיתיים, הדתיים המוסר אנשי את לפינה והדוחקים
האישית.״ בדוגמתם
 מסוגלים אינכם ״אם חרות. אנשי של הסובלנות חוסר את בחריפות גינה גם אבנרי
 תהיו אם תנהגו ״איך המפריעים, לעבר קרא באופוזיציה,״ כשאתם ביקורת לשמוע
בשלטון?״ אי־פעם

 מפורטים, מאמרים של רבות עשרות כתב עליהן השלום, לבעיות ייעד דבריו עיקר את
 לענייני מיניסטריון של הקמתו את תבע הוא הזה. העולם את עריכתו שנות 15 במשך

 הארצות מן ערביים מנהיגים עם פגישותיו על בספרו מיוחד. ומטכ״ל־שלום המרחב,
 לשלם נחליט ״הבה מישראל. שלום ליוזמת כיום מצפה הערבי העולם כי טען השכנות,

 במטוסים, להשקיע נאלצים שאנחנו לירות אלף כל על שלום, מיבצעי לתיכנון אחת לירה
ותותחים!״ טנקים

 העולם רשימת נציגי יצאו ברחוב, להתווכח המשיך והקהל האסיפה׳ הסתיימה כאשר
במערכת־ מיפנה גם אלא מיבחן, רק היתד, לא זו אסיפה כי בהרגשה חדש כוח — הזה

 וחזקות, גדולות מפלגות של אסיפות לפוצץ שהצליחו יסודות, אותם שלהם. הבחירות
חדש. כוח — הזה העולם לרשימת זאת לעשות הצליחו לא

 כשרגלה שם, תשאר מעתה עליו. הגנה והיא ברחוב, מקומה את לה כבשה הרשימה
למרחוק. נראה

 השאר: בין אמר, בו בגין, למנחם מכתב אבנרי אורי שלח בירושלים האסיפה מחרת ך
 תיכננו אשר בירושלים, תנועתך חברי התנהגות נגד במחאה אליך לפנות שעלי לי ״צר /

 הודות ורק חדש. כוח — הזה העולם רשימת של אסיפה בכוח לפוצץ מאורגן נסיון וביצעו
 הבאות: העובדות את לציין עלי המתפרעים, לזהות בקשר זו. מזימה הוכשלה הקהל להתנגדות
 חרות אנשי צויינו אלה באזהרות יום. מבעוד אחדים מודיעים מטעם אזהרה ״קיבלנו
 השמצות שהכילו מודפסים, כרוזים חולקו לאולם בכניסה הפיצוץ. כמתכנני בירושלים

 בצורה וניסוחו, תוכנו עליו מעידים חתום׳ היה לא זה שכרוז אף נגדי. פרועות אישיות
 ישבו מפריעים כמאתיים אנשי־חרות. בידי חובר הוא כי לספק, מקום כל משאירה שאינה

 של,בגין מאורגנות בקריאות הנאומים, באמצע פעם, מדי פרצו הם באולם. מלוכדות בקבוצות
 שהוזכר אימת כל לעניין) ושלא (לעניין היסטריות במחיאות־כפיים פרצו הם לשלטון׳.

צולמו. המפריעים שמך.
 לחבריה ותרשה הדמוקראטיה, כמגינת בצמרת עצמה את תציג תנועה כי ייתכן ״לא
.טוטאליטאריות שיטות לפי לנהוג .  מוכן אני זו, פרשה לחקור ברצונך ויש במידה .

בנקל.״ לזהותם ניתן פיהם שעל המפריעים, צילומי את וכן הכרוז, טופס את לרשותך להעמיד
★ ★ ★

 חדש כוח — הזה העולם רשימת פעילי של העיקרי המאמץ יתרכז הקרובים ימים •*>
 ולבחירות לכנסת לבחירות הרשימה אות היא ש׳, האות של האפשר ככל המונית בהפצה *4

 השין!״ שעת הדין, יום — 2.11.65״ תהיה: סיסמתם ובאשקלון. באור־יהודה המקומיות
הבאות: האסיפות את יקיימו ההסברה בחזית

 כוח — הזה העולם רשימת בסניף בערב, 8,30ב־ ,7.10 ה׳ ביום בבאר־שכע, *
גרוס. וטיבי ארנפלד דויד בהשתתפות ואוהדים׳ פעילים אסיפת ,86 החלוץ רחוב חדש,  .90 הרצל רחוב שכטר, חיים בבית בערב, 9ב־ 8.10 ו׳, ביום בראשץ־לציון, .ץ
ריינר. ומיכאל פילבסקי עודד ידברו
^ , ץ ר ש ה ד ו מ ר  רחוב גילאון, צבי עו״ד בבית בערב, 8.30ב־ ,8.10 ו׳, ביום ב

הנגבי. וחיים סגל שמואל עו״ד ידברו אוסישקין). מרחוב (מזרחה הנוטר
ם, ^ י תי ע כ ג  וגבעתיים, רמת־גן לתושבי בית חוג בערב, 9 בשעה ,8.10 ו׳, ביום ב

 באותו האוהדים לידיעת זה, בהקשר ב׳. כניסה ד׳, קומה גבעתיים, ,94 כצנלסון ברחוב
ר״ג. ,67 ביאליק רמת־גן־גבעתיים׳ באזור חדש כוח — הזה העולם רשימת סניף נפתח אזור:
 מוזמן הנך חשובה, ופוליטית חברתית בחוויה להשתתף ורוצה מכונית, בעל הינך אם

 מסע־אחווה תערוך אשר חדש, כוח — הזה העולם רשימת של השלום״ ל״שיירת להצטרף
הבא. בגליון מלאים פרטים .18.10 ב׳, יום סוכות, של השני החג המועד: המשולש. כפרי אל

 טיבי עם להתקשר מתבקש הרשימה, דבר את לשמוע כדי חוג־בית לקיים המבקש כל
תל־אביב. ,30135 או 30134 טלפון הבחירות, במטה ברנע יורם או גרוס

 גרוס, טיבי (מימין) יושבים האסיפה. פתיחת עם הבמה, המרכזית: בתמונה הדלתות. את
 בן־משה. יהודה פותח: כהן. ושלום אבנרי אורי ירושלים, מסניף דייוזיס ואורי לב יהונתן
האסיפה. פתיחת לאחר מיד חובש־כיפה, מפריע מוציא המתנדבים מישמר משמאל: בתמונה

בירושדים נצחון
(ימין). הזכוכית דלתות לפני פפו

 מצאו שלא איש, 500ל־ קרוב
הצטו־ חן, קולנוע באולם מקום

יפרצו שמא מחשש ולפזרם, להתערב נאלצה המשטרה


