
כראנסי* גורה
ההגיון כישלון

 העליון בית־המשפט נועד למחרת כי חייו.
 להשתתף ולחבריו לבראנסי יותר אם לפסוק

לכנסת. הבחירות במערכת
 אמונו: את הביע לבקרו, שבאו לאורחים

 תיגמר לטייבה. אחזור כבר שישי ״ביום
 שבית־המש־ משוכנע, היה הוא כי הגלות.״

ה הרשימה עירעור את יקבל העליון פט
 החוקית זכותה את ויאשר סוציאליסטית

בבחירות. להשתתף
 פשוט: הגיון על מבוססת היתד, תקודתו

 את פסלה לא המרכזית הבחירות ועדת
 בחוק המוגדרים נימוקים מתוף הרשימה

פו מנימוקים זאת עשתה היא הבחירות.
 הם הרשימה ראשי כי בטענה ליטיים,

 קיום בעצם מכירים ואינם אל־ארד, ראשי
ישראל. מדינת
 יעקוב עורךהדין הרשימה, פרקליט טען
 הנשיא — העליון בית־המשפט לפני ירדור,
 יואל העליונים והשופטים אגרנט, שמעון
 הבחירות ועדת החלטת כהן: וחיים זוסמן
ה חוק לה שמעניק הסמכות מן חורגת

 ארבעת של תצהיר הציג גם היא בחירות.
 מכירים הם כי הכריזו בו הרשימה, ראשי

ישראל. מדינת של בקיומה
 רצונם עצם הפרקליט: של נוספת הערה
 לנהל שואפים שהם מעיד לכנסת להיבחר

 ותוך המדינה, מיסגרת בתוך מאבקם את
לה. אמונים הצהרת

 היום הסתיים כאשר לדיכוי. נצחץ
הס דברו, את פסק ובית־המשפט הארוך,

 מבין חלש. היה זה הגיון של קולו כי תבר
בזכות כהן חיים רק צידד השופטים שלושת
בבחירות. להשתתף הסוציאליסטית הרשימה

בתל־אביב. ציבורי במשפט מעיד ♦

 ישראל קול החרים שנה 15 במשך
 על מוחלט איסור הוטל הזה. העולם את

 או המפויים השבועון שם הזכרת
עורכיו.
 קול את המחייב לחוק בהתאם עתה,
 רשימה לכל דקות כמה להקציב ישראל

 את לשמוע תוכל בבחירות, המשתתפת
דבריהם.

באוקטו 13 זה, רביעי ביוב
 9.30ו* 9.15 השעות בין בר,

ידבר בערב,

■ ■ אור אבנר
 הבחירות שידורי במסגרת

הנושא: על
נמאס אם
לך... גם

 19 הבא, השלישי ביום ידבר הוא כן
 וביום בערב, 9.55 בשעה באוקטובר,

 בשעה באוקטובר, 21 הבא, החמישי
9.20.

 המשפטי כיועץ כהונתו שבימי האיש,
הנת החוקים מאחורי עמד הממשלה של

 בשבתו כי נוספת, פעם הוכיח ביותר, עבים
 דמוקרא־ תפיסה אותו מנחה כס־המשפט על

 החל — החיים שטחי בכל טית־מתקדמת
ב וכלה והמוסר, הדתית הכפייה בבעיות
 האזרחים של היסוד חרויות של שאלות

הערביים.
 אחרת, קבעו כהן של עמיתיו שני אולם
ב נידחה הסוציאליסטית הרשימה ועירעור

קולותיהם. רוב
 המיעוט דיכוי של האווילי הקו דוברי

 חדש. נצחון לחגוג יכלו בישראל הערבי
 דמוקראטית מדינה של העקרונות דוגלי
 דמוק־ של נוסף כשלון על להצטער יכלו

זו. ראטיה

* ■ 1 ״ י 111 1141*
ת מ יציב א .ו •?ך״.״:•* .

 עסקני הרבה כל־יכן אמרו לא מעולם
 על זה דיברי־אמת הרבה כל־כן מפלגוס

השבוע: זה.
 על ספיר, פינחס האוצר, שר •

 קטנה סיעה להיות נידונה ״רפ״י :רפ״י
השפעה.״ וחסרת

״ה :ספיר פינחס על מפ״ם •
שותק,״ האוצר ושר הון, גורפים מיליונרים

 הפיאו- מפלגת :המערד על גח״ל •
הישראלית.״ דאלים
המערך: על אלמוגי יוסף •

״בזבזנים.״
 על ספיר, פינחס האוצר, שר •

 מפ״ם עלתה להסתדרות ״בבחירות : מפ״ם
 שנה 240 לה דרושות כזה בקצב .0.6סב״ס/
לשלטון.״ אלטנרנטיבה לשמש כדי

״חבלנים.״ גח״ל: על הנ״ל •
 היא ״רפ״י רפ״י: על חזן יעקב •

בלמים.״ וללא הגה ללא מכונית
״סחטנים.״ : הדתיים על המערך •
״שר ספיר: פינחס על מפ״ם •

לספסרים.״ איתנה משענת משמש האוצר
על ספיר, פינחס האוצר, שר •

 בדריכה מתבטאים מ׳פ״ם ״הישגי מפ״ם:
במקום.״

העצמ הליבראלים על גח״ל •
שידרה!״ חוט להם ״חסר איים:

מצו ״סיעה רפ״י: על המערך +
מקת!״

 על שטרן, מרדכי גח״ל, עסקן •
 תומכים ״הם :הליכראלים־העצמאיים

מפא״י.״ של שלטונה בהנצחת
מפא״י: על כן־גוריון דויד •

לעקרונותיה.״ המתכחשת ״מפלגה
 מאמין יערי ״מאיר אלמוגי: יוסף @

 בכוח מאמין שפירא משה המחר, בכוחות
ו האתמול, בכוחות גלילי ישראל עליון,
בהווה.״ מעורערת ,מפא״
 ״פרא- כן־גוריון: דויד על גח״ל •

דוכס!״
 ״הוא בן־גוריון: דויד על מפ״ם •
ברצינותו אליו מתייחס אינו איש מדי, זקן

״אבא המערך: על דיין משה •
מחליטים!״ ואלון כרמל — נואם אבן

ה ״משטר המערך: על גח״ל •
האוכלוסיה. לגידול מפריע מערך
היתד, לא ״לרפ״י רפ״י: על גח״ל •

ענוות.״ קצת מזיקה
מפא״י: על בן־גוריון דויד •
 תמשיך לכנסת שבבחירות יתיימר תמים ״רק

גולם!״ אינו העולם בראש. לעמוד מפא״י
 עומד ״האוייב גח״ל: על מפ״ם •

מימיך
חמ היא ״רפ״י רפ״י: על מפ״ם •

שלטון.״ תאווי קטנים לרודנים מה
הסו ״מפלגת גח״ל: על מפ״ם •

חרים!״
 ״מפלגתו המפד״ל: על מפ״ם •

רפאל יצחק של
 על ספיר, פינחס האוצר, שר :•

״זוועה!״ מפ״ם: תעמולת
״דברי המערך: על ספיר יוסף •

 בכנסת 507־ על המערך של ההתרברבות
שדופה כבדיחה מצלצלים

•  ״תופעה :גח״ל על דיין משה .
מדאיגה!״

 ״חממה המפד״ל: על גח״ל •
רפאל." יצחק כמו לאנשים מצוינת

 העתונות בדיווחי מסתפק אתה ואם ישראל, קול שידורי אחרי עוקב אתה אס
 אינה חדש כוח — הזה העולם רשימת כי הרושם את לקבל אתה יכול היומית,
 יריבתה על אומרת מפלגה שכל מח מצטט השידור שירות של הבחירות יומן קיימת.

 בשתיקה.' עוטף הוא והכרזותיה, חדש, כוח — הזה העולם רשימת מעשי את אולם
 העולם רשימת ואילו ממנו. חלק הן למישטר. מסוכנות אינן האחרות המפלגות כי

המישטר! פני את לשנות רוצה חדש כוח — הזה

תזעק! קיר מכל ש-0

 מתנדבים מאות רב. במרץ הפעולה נמשכת וקשר״השתיקה, ההחרמה למרות אבל
 מטה להתייצב. ממשיכים אחרים ורבים הבחירות, ביום תפקידים למלא מוכנים

 האחרות הרשימות שמנגנוני דבר בהתנדבות עושים הסניפים, ועימו הארצי, הבחירות
בביצועו. לירות מיליוני מוציאים
 — החגים ערב רק האות אושרה המרכזית, ועדת־הבחירות של ההשהיות בגלל

 השבוע הבוחרים. כל לתודעת ולהחדרתה להפצתה זמן מאוד מעט שהותיר דבר
 צריכה אשר המודעה בהפצת הארץ, חלקי בכל מתנדבים, של צוזתות עסקו

מכוניותיהם. על אותה הדביקו הם ישוב. ובכל רחוב בכל הרשימה נוכחות את להפגין
 אותה ותביא — האות את עליה הדבק זה. למאמץ ידך תן מכונית: לך יש אם
 תל־אביב, 14 קרליבך ברחוב במטה, לקבלה תוכל הבחירות. יום עד רבבות לעיני

לך. הקרוב הסניף מן או
 לציבור! הנראה במקום המודעה את הדבק — לרחוב הפונה דירה לך יש אם

קיר!״ מכל לך תקרא ש׳ / בעיר ש׳ בכפר, ״ש׳ המיבצע: סיסמת

השלום! שיירת0

 השלום״. ״שיירת הוא לחדש רוצה חדש כוח — הזה העולם שרשימת נוסף מינהג
 הנך רכב, ולארגן חברים מספר אל להצטרף יכול אתה אם או בעל־רכב, הנך אם

.18.10 ב- ביום תערוך שהיא במסע הראשונה, השיירה אל להצטרף מוזמן
 .8.00 בשעה בבוקר, ב- ביום תל־אביב, ישראל, מלכי בכיכר תתרכז השיירה

 וכלה בדרום קאסם בכפר החל — מכפריו אחד בכל לבקר כדי למשולש, תצא משם
 את ותפגין חיה, דרישת־שלום הערביים לאזרחים תביא היא בצפון. אל״פחס באום

הלאומים. שני בין והשלום ההבנה אל החי הגשר ליצירת והנכונות הרצון
 יקראו קצרה שהייה ואחרי המקום, בני על־ידי השיירה נוסעי יתקבלו כפרי בכל

 אל־ אום האחרונה, בתחנה הבאים. הכפרים אל בדרכה השיירה, אל להצטרף להם
 המסע, שיירת־השלום. ונוסעי הכפר תושבי בהשתתפות עצרת־עם תיערך פחם,

בערב. שמונה או שבע בשעה בערך יסתיים ולבני־ביתך, לך המיועד

שם להתראותס

הרחב: הקהל מוזמן אליהן השבוע, העיקריות האסיפות
 אורלי. באולם בערב, 8.30 בשעה 14.10 ה׳ ביום — כפתח״תקווה •

זכרוני. ואמנון כהן שלום ידברו
 — הזה העולם רשימת בסניף ,8.30 בשעה 14.10 ה׳ ביום — בבאר־שבע •
 ארנפלד דויד ידברו פעילים. אסיפת השק״ם), (ליד 44 גרשון רחוב חדש, כוח

גרוס. וטיבי
 אריה אצל בית חוג בערב, 8.30 בשעה 14.10 ה׳ ביום — כרמת״אכיב •

 ליום מקודם, שנקבע המועד במקום בא זה מועד .9 ברודצקי רחוב בירקוביצקי,
מוזמנים. אוהדים .13.10 ד׳

 אורי ידברו סטודיו. בקולנוע בערב, 8.30 בשעה 15.10 ו׳ ביום — בנתניה •
גרוס. טיבי פתיחה: דברי ארנפלד. ודויד אבנרי
 רחוב העשור, באולם בערב׳ 8.30 בשעה 15.10 ו׳ ביום — בגבעתיים •

זכרוני. ואמנון כהן שלום ידברו .11 וייצמן
 טארק, באבו אצל בית חוג בערב, 8 בשעה 15.10 ו׳ ביום — אונו כספר •
מוזמנים. אוהדים הנגבי. חיים ידבר .11 רש״י רחוב
 ליד המרכזית, ברחבה בערב 6.30 בשעה 18.10 ב׳ ביום — אל*פחם באום •
כהן. שלום חוסיין, ראשד אבנרי, אורי ידברו: הקפה. בתי

 ידברו שמואל. קריית ארבל, בקפה בערב, 9 בשעה 20.10 ד׳ יום — כטבריה •
גרוס. וטיבי זכרוני אמנון כהן, שלום

השבוע אמרנו זאת0

 בין ״הוויכוח בחיפה: מסבירים בכנס זכרוני, אמנץ עורך״הדין •
 פקיד יהיה מי היא ביניהן ההתחרות ומהותי. אידיאולוגי אינו השונות המפלגות

מדיניות.״ אותה בביצוע יותר טוב
 ״יש ברמת־השרון: למדורה, מסביב במיפגש גילאץ, צבי עורך״הדץ •

 שני לחיי הנוגעות החלטות מחליטים חברי־כנסת שתריסר הפסול למינהג קץ לשים
.אזרחים מיליון .  לערוך יהיה שאפשר כך, הכנסת תקנון את לשנות נדרוש .

לפחות כנסת חברי 60 בנוכחות רק הצבעות
 ״אינני ביפו: בחמאס בן־אמוץ, דן על־ידי שרואיין שעה אכנרי, אורי •
 הבן־ את לבצע יכולת בלי בן־גוריון יש בה רפ״י, — יותר גרוע מה יודע

בן־גוריון.״ בלי בן־גוריוניזם יש בו המערך, או גוריוניזם

בומראנג יהיה זה אזהרה־0

 שהגיעו ידיעות לפי חרם. כהטלת מסתפק אינו המישטר מנגנון
 - זה ממנגנון חלק עומד הזה״, ״העולם למערכת מהימן ממקור
 העולם ״רשימת נגד לפעול - החושך" ״מנגנון במושג שנכלל

הבא. השבוע באמצע החל :לבך שנקבע המועד חדש". כוח - הזה
 בטחוני־ רקע על רמזים הרשימה על לטפול גם נסיון ייעשה
 את בעבר שירתו אשר הכתבים מן במה רתימת תוך כביבול,

 העשוי שיקול דומים. במסעות הראל הקטן") (״איפר איפר
 ערב זה, מסוג פעולה שכל המחשבה זו: התנקשות להגביל

 העולם ״רשימת את שיחזק בומראנג, תהיה ממש, הבחירות
עצמו. כמנגנון ויפגע חדש" כוח - הזה

144411 הזה העולם


