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לשרות החנוב
1 חתרני גיוס

חשין תזעק
התיר גן

ן
 ההכנות השין. לשעת מתקרבים נו

 נעשה הקצב לסיומן, מתקרבות האחרונות
 חלקך מה גוברת. ההתלהבות קדחתני,

הגדולה? בכוננות אתה
 שמת בוודאי במתרחש, כה עד עקבת אם

 מערכת־ של ביותר המפליאה לתופעה לב
 מול מנגנון, ללא כסף, ללא זו: בחירות

 מתעצמת שופרות־הפירסום, רוב של חרם
 מיום חדש כוח — הזה העולם רשימת

 מדברים חבריך מבין ויותר יותר ליום.
 לך תיארת שלא אנשים, ויותר יותר עליה,

 ״הפעם כי לך מודיעים בנו, יתמכו הם כי
 החדש.״ לכוח שאנס יתנו

לר ממשיכות שלנו הפומביות האסיפות
 של נציגיה — מובחר קהל אותו את תק

 ששי ביום הופיעו כאשר החושבת. ישראל
 וסיבי ארנפלד דויד אבנרי, אורי האחרון

סטו קולנוע באולם התאספו בנתניה, גרוס
 המקום כי אף איש, מאלף למעלה דיו

 הצטופפו אחרים מאות בלבד, 600ל־ מיועד
מאזי יותר מאה פי שם היו לאולם. מחוץ

בן־גוריון. לדויד להאזין באו מאשר נים
 באותו שהתקיימה יותר, צנועה באסיפה

 שלום בהשתתפות בגבעתיים, עצמו ערב
 אחר מסוג ביטוי ניתן זכרוני, ואמנון כהן

ה תרמו האסיפה, כתום הקהל: להזדהות
 פחות לירות חמש — ל״י 120 משתתפים

 הרשימה זוהי האולם. שכירת שעלתה ממה
ל כדי מכיסם משלמים שמאזיניה היחידה
באסיפות. השתתף

 יש ביתם, קיר על או בתיהם דלתות על
 של מוארת תיבה ביתם גג על המסדרים

 את חולצתם דש על העונדים ויש האות,
ו הרשימה, פעילי על״ידי המופצת הסיכה

 הם יחד אלה כל ש׳. האות את הנושאת
ה לקראת הזדהות, של ראשונים מיפגנים
 כאשר בנובמבר, 2ד,־ של המכרעת הזדהות

לקלפי. ש׳ האות את יטילו
 או לרחוב, הפונה דירה לך יש אם

 מודעות ממטה־הבחירות השג — מכונית
ל רוצה אתה אם להדביקן. כדי ש׳, של

למערכת. או לשם פנה הסיכה, את עניי
 בכמה עברה, ש׳ האות להפצת ההתלהבות

 מתנדבים, כמה המותר. גבול את מקרים,
 מוחרמת ולרוב מקופחת הרשימה את שראו

מיק על שמעו ואשר וברדיו, בעתונות
 הפלאקאטים את אלמונים הורידו בהם רים

ה על־ידי תשלום תמורת שהודבקו שלנו
 להדביק עצמם דעת על החליטו עיריות,

 אף אחרים לכך. מיועדים שאינם במקומות
ב בניינים של קירות על האות את צבעו

תל־אביב. מרחב
 הורו הרשימה, לראשי הדבר שנודע ברגע

 נפסקה אמנם והיא זו, לפעולה קץ לשים
יו״ר לנדוי, לשופט שלחו אף הם מיד.

 כך, על בכתב התנצלות ועדת־הבחירות,
 מבצעות רבות מפלגות כי שידוע שעה
במאורגן. וצביעה הדבקה של זה סוג

השניה השלום שיירת
 כחווייה להשתתף אותן• מזמינים אנו

 שיירת־רשלום אל הצטרף מיוחדת:
 הזה העולם ״רשימת נציגי של השניה

 אורי בראשות ואוהדיה, חדש״ פוח -
 מחיפה תצא אשר בהן, ושלום אבנרי

ה הישובים תושבי על־ידי ותתקבל
בגליל• ערכיים

ב 23ה־ הקרובה, השבת המועד:
 9.30 הריבז ומקום מועד אוקטובר.

בחיפה. הרכבת ברחבת בבוקר,
ו ביתך בני עם יחד במכוניתך, בוא

 סב־ בשפר־עם, ביקורים התוכנית: ידידיו•
 בנצרת ונצרת. ראמה אל־אסד, דיר נין,

דיאנה. בקולנוע גדולה אסייפת־עם
 שני בין ולשלום להתוודעות פניך אם

 יום של השלום בשיירת מקומך — העמים
שבת!

 הרשימה פעילי בין הרווחת הרוח אולם
 וקלות־ שיכרון של רוח אינה ומתנדביה

ה המלאכה קשה כמה יודעים הם ראש.
 דרוש, כסף כמה לפניהם, עדיין עומדת
 כמה יודעים הם תרומה. כל חשובה וכמה

 יום־הבחירות. של המשימות מול הם, מעטים
ש לאופטימיות מקום אין כי יודעים, הם

חשי בעל להיות עלול קול כל וכי אננה,
השין. בשעת מכרעת בות

 לצידם שתתייצב לך׳ מצפים הם כן על
 מצפים הם עדיין• זאת עשית לא אם —

 יום הבחירות. ביום וראשונה, בראש לך,
ש אחרי כן, על יום־שבתון. יהיה זה

 ואחרי בקלפי, האזרחית חובתך את תמלא
 אף להצביע וידידיך קרוביך את שתמריץ

 מטה לשרות להתגייס נקרא אתה — הם
 כוח — הזה העולם רשימת של הבחירות

 טלפון ,14 קרליבך (רחוב בתל־אביב חדש
ל הקרובים הרשימה לסניפי או )30134־5

ולהתנ נודיעך, עוד ושעליהם מגוריך, מקום
 באחת כמשקיף חיוני תפקיד למלא דב

הקלפיות.
 יחד התנדב אנא, — רכב בעל הינך אם
שי בעד לך ישלמו אחרות מפלגות עמו.
 היא שורתנו אנחנו. כן לא זה. מסוג רות

המתנדבים. שורת
עתה! ככר התנדבותך על לנו הודיע

 יש שי. האות הוא שלנו ההיכר סמל
 אות הנושא פלאקאט מכוניתם על המדביקים

התלהבות ברוב האות את שצבעו יש זו,

השבוע אותך גזמיניס אנו
חדש: כוח — הזה העולם רשימת של באסיפות־העם להשתתף טבריה

 זכרוני אמנון עו״ד ינאמו ארבל. בקפה בערב׳ 8.30 בשעה 20.10 ,ד ביום
שלום הן. ו גרוס. טיבי הפותח: כ

רחובות
שלום אבניי, אורי ינאמו רחובות. באולם בערב, 8.30 בשעה 21.10 ה׳ ביום

׳ גרום. טיבי כהן,
טבעון

ודויד אכנרי אורי ינאמו זוהר. בקולנוע בערב, 8.30 בשעה 22.10 ו׳ ביום
ארנפלד.
שד ד1א

ועודד כהו שלום ינאמו דנו!. בקולנוע בערב, 8.30 בשעה 22.10 ו׳ ביום
* י פילבסקי.
נצרת

 אור* בהשתתפות דיאנה. בקולנוע הצהרים, אחרי 5.30 בשעה 23.10 שבת ביים
השניה. שיירת־השלום בתום דייוויס, אורי פרח, פריה כהן, אבנרי,שלופ

רמת־השדון
 צבי עו״ד ינאמו פלדמן. בקפה הצהרים, אחרי 4.30 בשעה 23.10 שבת ביום

ורעננה. הרצליה רמת־השרון, לתושבי ריינר. ומיכאל גילאץ

ציונה 01
 ידברו המקומית. המועצה של בבית־התרבות בערב, 8.30 בשעה 25.10 ב׳ ביום
פילבפקי. ועודד גילאון צבי עו״ד

באר־שבע
 זכרוני אמנון ידברו אשל־כסית. באולם בערב, 8.30 בשעה 26.10 ג׳ ביום

פילכםק,י. ועודד
אוד־יהודה

 אכנרי, אורי ידברו. התיכון. בית־הספר בחצר בערב, 7 בשעה 27.10 ד׳ ביום
המקומיות. בבחירות אור״ בני ״רשימת מועמד מזרחי, ושלום כהן שלום

אוו׳ שו הראשון נאוגו
■שראד ב.נןוו אבנר■

טוב. ערב
 שהוקצו הדקות חמש כל את אנצל לא
 לומר אפשר — לומר לנו שיש מה לנו.

מעטות. במילים אותו
 של בהבטחותיה מאמין באמת אתה אם
 אם בעדה. הצבע — הישנות המפלגות אחת
ל אותן תגשים שהיא מרגיש באמת אתה

 קולך. את לה תן — הבחירות יום מחרת
איתך. לריב נבוא לא

 נפשם שקצה הרבבות אותם אל פונה אני
 הרואים אלה יחד, גם הישנות המפלגות בכל
 העבר מן שרידים הישנות המפלגות בכל

הרחוק.
תעשה? מה — מהם אחד אתה אם

המדי את ותפקיר מהצבעה, תימנע האם
בהם? מואס שאתה הכוחות לאותם נה

מפ בעד ותצביע לתא־הקלפי תיכנס האם
הב מכל צוחק שאתה לה, בז שאתה לגה

 שאינך מפלגה בעד תצביע האם טחותיה?
קיימת? שהיא מפני רק לה, מאמין
 לך ניתנת שנים בארבע אחת פעם רק

ה המדינה. דמות על להשפיע ההזדמנות
 בשבילך להיות צריכה היתד, בקלפי הצבעה
 מאונם, לפעולה אותה תהפוך האם חוויה.

 אחר־כך תתנצל האם בו? שתתבייש למשהו
במיעוטו? הרע שזה חבריך בפני

 גם ברירה. לך היתד, לא עכשיו עד נכון,
מפל בעד פעם, אחרי פעם הצבעתי, אני
 לעצמי אמרתי אני גם בהן. שמאסתי גות
מוש דבר אין שבכלל במיעוטו, הרע שזה
 אני גם מלוכלך. דבר היא שהפוליטיקה לם,

בפה. רע טעם עם מתא־הקלפי יצאתי
 שבאה ביוזמה חלק עכשיו לקחתי לכן
קבו עם יחד כולנו. בשביל זה מצב לתקן

 רשימה הקמנו צעירים לוחמים של צה
 חדש, נוח — הזה העולם רשימת חדשה,
שין. רשימת
 איננו וגבעות. הרים להבטיח באים איננו

ה בכנסת כבר מהפכות לחולל מבטיחים
 אחד: דבר אלא לך מבטיחים איננו שישית.
 מחוץ שנלחמנו כשם הכנסת בתוך שנילחם
לכנסת.
 היום לך מבטיחות המפלגות שכל בעוד
 אתמול, שהיו מכפי שונות מחר להיות
 כפי בדיוק מחר להיות לך מבטיחים אנחנו

אתמול. שהיינו
ה למועדון נצטרף ולא מנוח, ניתן לא

 המגבית מן כסף ניקח לא הישנות. מפלגות
כל מיפעלים נקים ולא המאוחדת, היהודית

נמ לא השלל, בחלוקת נשתתף לא כליים.
 בנק של רשיון תמורת קולותינו את כור
לעסקנים. ג׳ובים או

 לסבר כדי ערב־בחירות׳ מצע חיברנו לא
 שנים 15 במשך מלחמתנו האוזן. את לך

שלנו. המצע היא — סוערות
ה את המסמלת שין, באות בחרנו לכן

 העולם עמודי מעל לחמנו שעליהם עקרונות
 כפייה. מחוקי שיחדור למען — שין הזה.

 שין דתית. ומכפייה ביורוקראטית מכפייה
ה העדות, כל בני בין שיתיון למען —

 למען — שין במדינה. והלאומים דתות
ערבי.—ישראלי שלום
 אם — דעותינו לכל מסכים אינך אם גם
ש מאמין אתה אם אמון, בנו נותן אתה
— משוא־פניס ובלי מורא בלי ביושר, נפעל
ו תן נ ! ל ס נ א ש


