
ה סגירת אחרי שעות מעשרים פחות
ה גליון הופיע שבועיים, לפני קלפיות,

 התוצאות. את שניתח ),1470( הזה עולם
רשימתנו. לנצחון מוקדש היה שערו

מק עתונאים גם וביניהם רבים, קוראים
 אפשרי. הדבר היה איך שאלו צועיים,

 כמו שלא — הזה העולם הדפסת שהרי
ה מסובך, תהליך היא — יומון הדפסת
מראש. ניכר תיכנון מחייב

כפליים, קשר, תפקיד זה היה בשבילנו
 ביום קשה עבדו המערכת חברי כל כי

 כל כאשר בקלפיות. כמשקיפים הבחירות
 לישון כדי הביתה, הלכו המשקיפים שאר
 חברי־ סרו ביותר, מפרכת יממה אחרי

נוסף, שלם יום עבדו למשרד, המערכת
מנוחה. ללא
 לולא בר־ביצוע, הדבר היה לא כך גם

 להכנה. שניתן דבר כל מראש הכינונו
ה לפני יומיים השער הוכן השאר בין

בחירות.
בט כל היה כשלא הדבר, נעשה כיצד

 טכני: פתרון נמצא כאן בתוצאות? חון
אלטרנטיביים. שערים שני הכינונו

 המועמד של השער נצחון: של למיקרה
 ל־ השי״ן. בסמל המורמת היד עם הראשון,

המפ עסקני של שער כישלון: של מיקרה
הדבר״. ״אותו הכותרת עם הישנות, לגות

 ברור היה כבר בבוקר הרביעי ביום
 השער. בהדפסת והוחל הצליחה, שהרשימה

רשימ נכונים: השערים שני היו בעצם אך
 נשאר מזה חוץ אך ניצחה, אמנם תנו
בדיוק. הדבר אותו הכל

★ ★ ★
ברא בן־אמוץ, דן אותנו שאל השבוע

כש מרגישים אתם איך בחמאם: פומבי יון
אלא בלתי־תלוי, עתון לא כבר, אתם
בכנסת? סיעה לה שיש תנועה של עתון

מאי־הבנה. נובעת זו שאלה
 עתון — ויהיה — היה הזח העולם

אינט ובכל במנגנוני־מפלגות בלתי־תלוי
 מעולם היה לא הזה העזלם אך אחר. רס

 אותם ישרת והוא — בעקרונות בלתי־תלוי
להבא. גם

התר חשוב: דבר קרה בנובמבר בשניים

 בה להם המסויים שהשבועון החזית חבה
 התפשט המאבק שנה. 15 במשך לבדו

 הפרלמנטארית. לזירה העתונאית הזירה מן
 ומעמסה נוספים תפקידים עלינו מטיל זה

 מהות את משנה זה אין אך — נוספת
המאבק.

 הזה, העולם ביוזמת שקמה התנועה
ה הישגה את ביום־הבחירות ושהשיגה

 יהיו לא מפלגה. תהיה לא הראשון, גדול
 היא אחרים. או כלכליים אינטרסים לה
 ג׳ובים, תחלק לא מפעלים, תקים לא
אחר. או זה חוג תשרת לא

 היא אחד: זולת דבר תעשה לא היא
הת הזה שהעולם המאבק היקף את תרחיב

בית. ולכל רחוב לכל אותו תביא בו, חיל
 מפלגה. ובין תנועה בין ההבדל זהו

גוף היא המפלגה הישראלית, במציאות

 ב־ המשתתף כלכלי־מנגנוני, אינטרסנטי,
 המפלגה אם חשוב (ולא חלוקת־השלל.

 ״תנועת ״תנועה״, בשם לעצמה קוראת
 ובו׳). הליברלית״, העבודה ״תנועת החרות״,

 את לחסל כדי תנועה של יצירתה את יזמנו
וב — אלה מפלגות בידי שהוקם המישטר

כמוהן. נהיה לא וודאי
 משוא־ בלי מורא, ״בלי — סיסמתנו

 תשתנה לא והיא השתנתה. לא — פנים״
בעתיד.

★ ★ ★
 לא זו תנועה כי חשבו שרבים יתכן
 לעצמם: אמרו הציניקאים כלל. תיוולד

ל עורכו את להכניס רוצה הזה ״העולם
 רעש. הרבה עושה הוא כן ועל כנסת,

אפי רק זוהי הכל. יישכח היום למחרת
חולפת.״ זודה

ל עימנו וגמור מנוי טעו. הציניקאים
 תמות לא שרשימתנו הבטחתנו: את קיים
של התחלה תהווה אלא נצחונה, ביום

חדשה. התחלה
ה הכינוס נקרא זאת, להוכיח כדי
 בתל־אביב זה ששי ביום שיתקיים ארצי
ד מודעה (ראה זאת תהיה לא ).8 בעמו
תהיה קו. לקביעת ארצית ועידה עדיין
ש הפגנה המדינה. לעיני הפגנה זאת

 הלכנו לא כאן. ״אנחנו להכריז: תכליתה
לדרך." יוצאים אנחנו לישון.

שם. להתראות

ה שוב י ׳ ז ד ו ! ל ת ש ד ח  מ
 אחרונה בינלאומית אופנה

 הגרביים ביצירות המתבטאת
לפניך. כאן המוצעות
סילבה

ב ר ן ג ו ל י י נ ת ה בי סי ו ל ק ס ק א  ה
אלגנטיים. למאורעות

טוסקה
 הדוגמאות עם הניילון גרב

המשובצות.
טייטס ליידי

 סוגים: בשלשה המוצע הגרב מכנס
 ומכנס דק גרב עבה, ומכנס עבה גרב

עבה. ומכנס משובצת גרב עבה,


