
 כתבי מילאו הקודמות הבחירות בכל
 הם מיוחד: תפקיד ועורכיו הזה העולם
ה ברחבי בקלפיות, כמשקיפים ישבו
ה את ייצגו הבחירות יום במשך ארץ.

 עקבי זו ובצורה בקלפי, השונות מפלגות
התה אחרי בלתי־אמצעית ובצורה מקרוב

הגדול, ליך
 חברי ישבו האחרון שלישי ביום גם

ה ברחבי בקלפיות, הזה העולם מערכת
 רשימה מטעם זאת עשו הפעם אך ארץ.
שלהם: העתון שם את נשאה וזו אחת,

 כך חדש. כוח — הזה העולם רשימת
 תפקיד מילאו הם תפקידים: שני שילבו
 כיסו והם הרשימה, מטעם חשוב ציבורי

שלהם, הדו״ח את כעתונאים. הבחירות את

 יובלי בת־היענה, כמו כי חשבו, מקיומנו.
 נהיה לא ואנחנו — עיניהם את לעצום

קיימים.
 העתונות כל את הקיף השתיקה קשר

 לפרסם היה יכול הזה העולם והראדיו.
 במדינה• ביותר הלוהטים הסקופים את

החמו הפוליטיות השערוריות את לחשוף
 ה־ בטאוני יוק. מאלטה — ביותר רות

 של בסופו לגמרי. . מכך התעלמו מישטר
 שכיר־ אחרי כי בעצמם. רק פגעו דבר,

 כנכונים, פעם אחר פעם הוכחו סומינו
 בשבועון לראות קוראינו רבבות התרגלו

 של רצוף לפירמים היחידי המקור המסויים
האמת.
התפתח וההשתקה, החרם בצד וכך,

נזפ״ם של כעלון־השמצה אלמוני

 של הקטנות הבוקר משעות החל שנכתב
הגליון. בפנים לקרוא תוכל ד׳, יום

 את לקרוא תוכל בגליון, אחר במקום
 העולם רשימת של הגדול הנצחון ניתוח

ו העצום חלקם את חדש. כוח — הזה
מסי את המתנדבים, אלפי של המופלא

 איננו אנו אפילו אשר אזרחים של רותם
זהותם. את יודעים

 על לעמוד לי הרשה אלה, בשורות
 המערכה בכל המסויים השבועון של חלקו

ל הבחירות מערכת הוכיחה אם הזאת.
 שהעולם זה הרי משהו, הששית כנסת

 אין אשר ציבורי גורם והינו היה הזה
 להתכחש שניסו יודע והאל לו. להתכחש

לו.
★ ★ ★

שו כל וניסו חזרו רבות שנים במשך
 אינו הזה העולם כי לטעון, המישטר תפי

 דבר, שום בארץ מייצג אינו שהוא רציני,
 לא הם אבל פוחזים. עדת הם שקוראיו

 כן על עצמם. את אפילו לשכנע הצליחו
להתעלם החליטו הם השני: בקו נקטו

 מעמד המסויים. לשבועון מיוחד מעמד
 להתייצב החלטנו כאשר במיבחן, עמד זה

 לכל וקראנו לכנסת, הבחירות במערכת
 להתלכד חדש כוח של בהופעתו התומכים
סביבנו.

★ * ★

 הגל של טיבו את עדיין להעריך קשה
ש המתנדבים אותנו. שטף אשר האנושי
וער עברים — החדש הכוח את הקימו

ה הישוב ובני השניה ישראל בני בים,
 אמרי ציניקאים אשר גזע הם — וותיק

 יצרו שהם מה מהארץ. נכחד כבר כי
 לא האחרונים החודשים שלושת במשך

 של גרעין אם כי בחירות, מנגנון היה
חדשה. עממית תנועה

 להתעלם היה אי־אפשר כאשר גם אולם
 את כיסו פעיליו וכאשר החדש, הכוח מן
 הגשם אחרי ירוק דשא כמו הארץ פני

 את לקיים המישטר מכשירי ניסו הראשון,
 כל שמרחו עתונים, השתיקה. ואת החרם

האחרות, המפלגות אנשי של דבר־הבל
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ו עיניהם את עצמו הבחירות, במערכת
ל נגע אשר בכל אוזניהם את אטמו

 במידה חדש. כוח — הזה העולם רשימת
 אי־ כאשר זה היה דברינו, את שפירסמו

 אצל לעורר מבלי להעלימם היה אפשר
חוסר־אימון. של הרגשה שלהם קוראיהם

 התפתל הוא ישראל. קול כולם על עלה
 לפרסם אפילו סירב שקופים, בתימרונים

 הזה העולם רשימת מטעם מודעות־בשכר
כ הקולות, ספירת בליל חדש. כוח —

 את שונים מעתונים מומחים הביעו אשר
 הכריז התוצאות, תמסירי על דעותיהם

 אבי־ שמואל פנים, אל פנים מערכת ראש
ש במה ביותר המעניינת ״התופעה דור:
בבחירות חדש כוח של להופעתו נוגע

בציוריהם. הזה העולם לאנשי עידוד של

 אנו חייבים הגדול, ההישג אחרי עתה,
 של עתידה לגבי הן — קדימה להביט

 של עתידו לגבי הן קמה, אשר התנועה
ב הנצחון כי ברור, לנו הזה. השבועון

 כעיטור ולא כמתנה, לנו ניתן לא קלפי
 בכנסת שישב מי עברו. מלחמות על

 מיטען עמו מביא החדש הכוח מטעם
 התחייבויות אותן התחייבויות. של כבד

 העולם במערכת בהיותו עצמו על שנטל
 במערכת עצמו על ונטל חזר ואשר הזה,

הבחירות.
 יהפוך לא הזה העולם הדבר: פירוש

שלסי־ כפי בכנסת, סיעה איזו של ביטאון

אחרונות' ב״ידיעות לוריא רענן
 יהיה הזה שהעולם העובדה היא אלה,

 חלק שלפחות מוכיח זה בכנסת. מיוצג
 פרש־ אך חדש.״ לכיוון פונה הבוחרים מן

 כתבת ישראל, קול של הקבועה ניתו
ל שנים מזר, הרגילה זמר, חנה דבר
 לתת יכלה לא והחרם, ההשתקה כללי

 על מענה, בלי לעבור זו ברורה להערכה
 לבטל מיהרה היא הממלכתיים. השידור גלי
 לא חדשה מפלגה אף אשר ההישג, את

 כי באומרה המדינה, קום מאז לו זכתה
 כל חסר אך ״פיקנטי״, אולי יהיה זה

חשיבות.
ההחר נשמרה לא בה היחידה, החזית

 הציור. חזית דווקא היתר הסוף, עד מה
 של הגדולים הקאריקאטוריסטים שלושת

 לוריא, רענן דוש, — העברית העתונות
קורטוב להביע דרך מצאו אף — וזאב

 הסיעה נרצעים. בטאונים יש אחרות עות
 — עשה אשר את שם תעשה בכנסת
ה עמודיו. מעל הזה העולם — ויעשה
 שלובות, חזיתות בשתי יתנהל אשר מאבק,

 רבים סיכויים בעל יותר, תכליתי יהיה
להצליח. יותר
עתה: כבר ברור אחד דבר פנים, כל על

 לא החדש הכוח מטעם בכנסת שישב מי
 חבר ״המקצוע: שלו בתע׳דת־הזהות יכתוב

 הקיימת: הכתובת את ישאיר הוא כנסת״.
עתונאי״. ״המקצוע:




