
 כאשר הששית, לכנסת הבחירות למחרת קזנים, ארבע לפני
 המלים את כתבתי ברורות, עדיין היו לא הסופיות התוצאות

:האלה
— קדימה להביט- אנו חייבים הגדול, ההישג אחרי ״עתה,

 של עתידו לגבי הן קמה, אשר התנועה של עתידה לגבי הן
 לנו ניתן לא בקלפי הנצחון כיי ברור, לנו הזה. השבועון
 בכנסת שישב מי עברו. מלחמות על כעיטור ולא כמתנה׳

 התחייבויות. של כבד מיטען עמו מביא החדש הכוח מטעם
 הזה העולם במערכת בהיותו עצמו על שנטל התחייבויות אותן
במערכת־הבחירות. עצמו על ונטל חזר ואשר

 איזו של ביטאון יהפוך לאי הזה העולם :הדבר ״פירוש
 נרצעים, בטאונים יש אחדות שלסיעות כפי בכנסת, סיעה

 העולם — ויעשה — עשה אשר את שט תעשה בכנסת הסיעה
 שלובות, חזיתות כשתי יתנהל אשר המאבק, עמודיו. מעל הזה

להצליח״. יותר רבים סיכויים- בעל יותר, תכליתי יהיה

שננוע השטר *
משתד שנים, ארבע לפני הבטחות שפירסמו רבים, אנשים

 הבטחות־ כאל אליהן מתייחסים הם אותן. לשכוח כיום לים
 הבחירות, למחרת מהן להתעלם אפשר כלומר - בחירות

מאוד. קצר זכרון הממוצע לאזרח כי הנחה מתוך
הבוחרים, בפני מחדש התייצבותנו ערב היום׳ אנו. כן לא

 שגם כדי הקודמת, בפעם כתבנו אשר את בעצמנו מציגים אנו
החוב. את פרענו שאמנם ייווכח הקצר הזכרון בעל

לכנסת, אבנרי אורי נבחר כאשר הקשה. בדרך זאת עשינו
 מערכת כל על אלא — אישית עליו רק לא עצום נטל נוסף

ה. העולם  תפעולה חשבון על באה לא הסיעה פעולת כי מ
 שמטרתן מקבילות, מערכות שתי למעשה הוקמו העתונאית.

 השתחררו מאז השבועון החל המאבקים'בהם את לנהל אחת:
'1950 בשנת הצבאי, משיחתם עורכיו .

ומנודה שילוב *
לכנסת, אבגרי אורי של בחירתו אחרי שנוצרה אחת, בעייה

 השבועון. ופעולות הסיעה פעולות את ולשלב לתאם איך :היתה
 הגופים שני בין להפריד לגמרי:-איך הפוכה היתד. שניה בעייה
ה העולם כי ההבטחה את לקיים כדי האלה׳  יהפוך ״לא מ
 — מוזר יישמע שהדבר כמה עד בכנסת״. סיעה איזו של ביטאון

 במידת עליה התגברנו מקודמתה. יותר קשה זו בעיית, היתד.
 שלכל לקבוע אפשר שנים ארבע שכתום חושב ואני יכולתנו,

 זהות יש — והשבועון בכנסת, הסיעה — הגופים משני אחד
משלו. מובהקת

 בדו״ח וראשונה, בראש התבטא, הגופים שני בין הקשר
 מספר את הגדלנו זה הסיעה.'לצורך פעולות על שדיווח. לבוחר,

 זה בסוג מתעניין שאינו שהקורא כדי השבועון, של העמודים
 כמו חדשים מדורים הוספנו קופח. כאילו ירגיש לא חומר של

ה העולם של מתכונתו את שחיזקו ולמם, דאשה״ולחהט עולם  מ
י י . כללי. אינפורמטיבי בשבועון

ה העולם :היה המערכת את שהינחה העיקרון  ימשיך מ
 שהוקמה ולפני הסיעה׳ שנוצרה לפני שהיה כפי שבועון להיות
הנוש בכל לטפל ימשיך הוא חדש. כוח — הזה העולם תנועת

 והתנועה הסיעה פעולות אל כן. לפני בהם שטיפל כפי אים
הוראות. מהן יקבל לא אך — באהדה יתייחס

 שוב חדש כוח — הזה העולם תנועת ניצבת השבוע
 הזזז. זזעולם לשבועון נוגע זה מיבחן אין להלכה, לבחירות.
 גורלם רק לא להכרעה יעמדו אלה בבחירות כי ברור למעשה,
 וראשונה בראש אלא השבועון, עורכי של האישי הפוליטי

האחרונות. השנים בעשרים בהם דגל זה ששבועון העקרונות
 אליך לפנות כדי זו במה לנצל לעצמי מרשה אני כן על

 כוח — הזה העולם תנועת עם מזדהה אינך אם גם הקורא:
 הזה, העולם של וקיומו מאבקו בהמשך רק מעוניין אלא חדש,

 כי הוכיחו האחרונות השנים ארבע .׳ש לאות קולך את תן
 התופעות אחת הוא השבועון לבין בכנסת הסיעה בין השיתוף

 ביכולתך בישראל. -,הציבורית בזירה ביותר והחיוביות הרעננות
כוח.! תוספת זה לצירוף לתת השבוע

של מיוחד גליון

0 5 1 1 1 : ה 1 ו ר.
יופיע הבחירות תוצאות על ענק דו״ח ובו

 אותו הזמן .30.9.1969 בערב חמישי ביום
שלן. הקבוע העתונים מוכר אצל היום כבר
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