
ה - הזה העולם ו ת מוסף $ חדש כ ו ר י ח ב לם * ל ח - ה?ה העו ו סף # חדש כ מו

רתוימת דמעו הצבע
חדש וחה-כוח השד□
ולעיריות השביעית לבנסת

אמו׳ אוו׳ שו האחרון השידוד
ישיאו: בשידורי

המירוץ סוף
 יהיו לפניך הקלפיות. תיפתחנה שעות שישים בעוד המירוץ. סוף אל מגיעים אנו

מלך. תהיה אתה אחד לרגע הפתקים. כל מונחים
 אותך ישאלו לא הבאות השנים ארבע כמשך אחד. לרגע רק
האחרונות. השנים ארבע במשך אותך שאלו שלא כשם
 לחרוץ יכול שלך האחד הקול מכריע. שלך הקול קובע. אתה זה אחד ברגע אבל
קרה. כבר זה — שלם מנדאט של גורלו

תימנע! אל בל, קודם לכן,
 להביא ידאגו המדינה, מקופת לירות במיליוני המשופעים האדירים, המנגנונים

המכוניות. צי ואת והמזכירים, העסקנים צבא את נאמניהם, כל את
 שגורל רוצה אתה אם האלה, השיטות נגד מתקומם אתה אם

מרצונך. לקלפי לך הכרה, בעלי אזרחים על־ידי ייקבע המדינה
חדש. כוח — הזה העולם רשימת בעד להצביע ממך מבקש אני

השלום. על המאבק בשם זאת מבקש אני כל, קודם
 תוכניתנו את לך להסביר לרשותנו, העומדים הדלים באמצעים הספקנו, שלא יתכן

הסרטים. לפרטי המעשית
 השביעית ככנסת שיהיה בטוח להיות רוצה אתה אם - אבל

 מן יתייאש ולא התייאש שלא כשלום. המאמין אחד גורם לפחות
 השלום לעניין ייתן שלא לשלום, הזדמנות כל על שיצביע השלום,

שי״ן. הצבע - מסדר־היום לרדת

 הדש כוח - הזה העולם רשימת כעד להצביע ממך מבקש אני
זבויות־האזרח. על המאבק בשם

 היו הם היכן אבל דורשים. כולם דואגים. כולם לך. מבטיחים כולם זה, ברגע
הבאות? השנים בארבע יהיו הם והיכן שעברו? השנים בארבע
 שבחורי מלוכלכת, ששפת־הים הכביש, על מחכים שחיילים איכפת היה מהם למי
לרופאים? פוגרומים עורכים אבל מגוייסים, אינם ישיבה
 סיעה יש משהו, להשתיק מעוניין מישהו אם ידעת: השישית הכנסת ימי בכל

 — אחד אזרח של אפילו בזכויותיו פוגע מישהו אם לו. תניח שלא בכנסת אחת
הדין. את התובעת בכנסת אחת סיעה יש

 - השביעית בכנסת גם תהיה זו שמיעה רוצה אתה אם
שי״ן. הצבע
 חדש כוח - הזה העולם רשימת בעד להצביע ממך מבקש אני
עצמה. הכנסת דמות על המאבק כשם

 שתשלח מבקשים כולם המפלגות. כל של העסקנים כל עליך מסתערים עכשיו
בטלוזיזיה. באסיפות, בחוגי־בית, במודעות, יום־יום אותם רואה אתה לכנסת. אותם

 הכנסת? כאולם חודש־חודשיים בעוד אותם תראה האם אבל
השנים? ארבע במשך שם יושבים אותם תראה האם
 ה־ הכנסת שהיתה כמו ריקה תהיה השביעית שהכנסת או

 חברי־ עשרה כנוכחות גורליות הצבעות כה ייערכו ושוב שייטית,
 ריקים. כיסאות ועשרה ומאה - כנסת

ריק? כיסא כעד תצביע האם

לגמרי: פשוטה היא אליך פנייתנו דבר, של בסופו
 היתה היא מפרכת. עבודה סיעתנו עבדה שנים ארבע במשך

הכנסת. מליאת מישיבות אחת בבל נובחת
 הנושאים כל את לסדר־היום העלתה היא היום. לסדר שעלה עניין בכל טיפלה היא

השאילתות. כל על לענות השרים כל את הכריחה היא לגנוז. רצו שאחרים
 אחראית. רצינית, סיעה של חדשה רמה חבר־כנסת, של חדש סטנדרט קבענו
עקשנית. עובדת,

 האם השביעית? בכנסת תהיה בזאת שסיעה רוצה אתה האס
 לקיום למדינה, השוב שזה חושב אתה האם לך? איכפת זה

 הישראלית? הדמוקרטיה
שי״ן. הצבע בן, אם

בתל־אביב
הזה העולם רשימת

חדש כוח
ראשון: מועמד

גת אלישע
 מהנדס, אדריכל,

מתכנן־ערים

ברמת־גן
הזה העולם רשימת

חדש כוח
ראשון: מועמד

עופד פרץ
 ,32 בן מהנדס

רמת־גן תושב

בפתח־תקווה
— הזה העולם רשימת

חדש כוח
ראשון: מועמד

כהן שדו□
 מראשי הזה״ ״העולם עירך

 גמגגנון השערוריות חושפי
השלטון.
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