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 רדיו* טלוויזיה, מקלט רכשת לא עדיין שאם

של סטריאו .!?.!** או רשם־קול טרנזיסטור,
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 היא הסיבה יקרים, יותר קצת שהם משום זה אין

 את ראית ולא בפעולותיהם אותם שמעת לא שעדיין
 מקלטי של דגמים שבעת והחדות. הבהירות התמונות
לבחירתך. חדישים טלוויזיה

במטוס. מהירה הספקה חדשים לעולים
$ 140 רמקולים 2 בעלי דגמים 4

$ 130 אחד רמקול בעל 1050 דגם
רי :הבלעדי הסובן ני ״ מ כי
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 אוגוסט של השנייה במחצית — כדיוק *׳טניס חמש לפני
בעולם. חסר־תקדים מעשה הזה העולם עשה — 1965
 אולם עיתונים. שהולידו בעולם רבות פוליטיות תנועות יש

 תפוצת בעל עיתון ודרוקא — עיתון הוליד הראשונה הפעם זו
פוליטית. תנועה — ובידוריים מדיניים חלקים הכולל המונית,

נית המיידית הדחיפה עצביו. המעשה כמו מיוחדות, היו הנסיבות
חוגי של הקנוניה — העיתון נגד מכוונת שהיתר, מזימה על־ידי נה

1965 אוגוסט - הראשון הכנס
 לחסל הכל, לדעת היתה, שמטרתו מיוחד חוק שחוקקו השלטון,

 באופן מאז ששונה המפורסם, הרע לשון חוק זה היה זה. עיתון
מהותי.
 מרצונם כתוצאה התנועה נולדה זו, מיידית לדחיפה מעבר אולם

 עיתון עמודי מעל שגובשו הרעיונות עם שהזדהו רבים, קוראים של
 להשתתף המדינית, בזירה אלה רעיונות לבטא שנים, 15 במשך זה

המדינה. דמות על במאבק פוליטי ככוח
חדש״. כוח — הזה העולם ״תנועת נולדה כך

טוב טשוץן טוב שם שב ^
ה לתנועה להשאיל הזה העולם עורכי הסכימו ככד כלב רק
השבועון. שם את חדשה

 בלתי־תלוי. עיתון ונשאר היה הזה העולם מובן. היה זה היסום
 גוף עם ההזדהות עצם פוליטי. גוף שום עם הזדהה לא מעולם
 עיתון תמיד שהיה — העיתון מהות את כמובן, סתרה, פוליטי

ובלתי־תלוי. לוחם בלתי־ממוסד, אינדיווידואליסטי,
 היה מאין, יש פוליטי, כוח ליצור כדי ברירה. היתד, לא אולם

 *מבחינת וגם הרעיונות, מבחינת מוכרת — מוכרת בזהות צורך
 של בקלחת נולדה שהתנועה גם מה בראשה. העומדים האנשים

 חדש, גוף זה במצב ליצור אפשרות היתר, לא וכלל בחירות, ימי
בציבור. בהדרגה תיוזדע שזהותו

ישראל מדינת בתולדות הראשונה הפעם זו — הצליחה התנועה
 סיעת־יחיד להכניס ראשון, במאמץ כבר אחוז־החסימה את לשבור —

השבועון של הראשי עורכו בידי הופקד התפקיד השישית. לכנסת
אבנרי. אורי —
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 שוב השינוי. את לחולל היה שניתן עד זמן עכר זאת ככל
 השנייה בפעם התנועה תצליח איך ברור היה לא בחירות. התקרבו

מת כשהיא הרע, לשון חוק כמו מיידית דחיפה ללא הפעם —
 סיעתה פעולות על ובעיקר שלה, הצלחותיה על ורק אך בססת

חולף, קוריוז שהיא יתגלה כי קיוז הרבים אויביה השישית. בכנסת
השנייה. בפעם וייעלם אחת, פעם במיקרה שהצליח

 כי נסתבר אלה. ״תקוזת״ הפריכו 1969 אוקטובר של הבחירות
 הנוף של ודינאמי חי חלק כוח־קבע, אם כי קוריוז, אינה התנועה
 בכל אוהדים בכנסת, כוחה את הכפילה הסיעה בישראל. הפוליטי

הקלפיות. בכל קולות של שווה כמעט לתפזורה דאגו הארץ רחבי
 לתוזית זקוקה אינה שוב התנועה כי ברור היה הבחירות מאז

 מובן המוכרת. העצמאית בזהותה להתגאות עתה ויכולה העיתון,
פוליטית, תנועה לגבי טבעי אינו חלקיו, כל על שבועון, עם שהזיהוי
בהתפתחותה. לה והפריע
השלי■ הארצית לוועידתה השבוע התנועה התכנסה כאשר לכן,

 והדמוקרטיה השלום כוחות ליכוד למען קולה את והרימה שית,
 העולם עורכי זה. לשינוי השעה הגיעה במדינה, הילתי־מימסדיים

 בין ברורה בצורה להפריד ההצעה את לוועידה שהציעו הם הזה
חדש. שם לה ולהעניק השבועון, לבין התנועה

י ב נר■!נשוא־נניס וזווא, *
וחיובי. רצוי שינוי זו בהחלטה יש העיתון מבחינת

מ כמה עם השבועון מעורכי כמה זהים אישית שמבחינה מובן
 הוא הזה העולם כי כל לעינל עתה מובלט אולם התנועה. ראשי

לחלוטין. בלתי־תלוי שבועון
 שהיא. תלות שום לעיתון היתד, לא כה עד גם כי היא האמת

 לעיתון, הנחיות או הוראות לתת היה יכול לא תנועתי מוסד שום
 הבחירות מאז העיתון. בענייני כזאת התערבות היתד, לא ומעולם

 בצורת — לבוחר הדו״ח כולל — התנועה דבר מופיע
המערכתי. החומר של אינטגרלי כחלק . ולא מודעה,
 • שם שינוי רשמית. גם זו הפרדה תהיה מעתה אולם
 העולם זו. עובדה יסמל רשמית, יתגשם כאשר התנועה,

ה השואג, האריה של הבלעדי הבעל שוב יהיה הזה
משוא־פנים״. בלי מורא, ״בלי אומר:
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