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חצי׳מליון ל״י
יכולות בודאי להשפיע על תקציבך,

הטלוויזיה אינה אוהבת גופים
אנטי־מימפדיים .עורכיה יודעים,
שטיפול הוגן כגופים כאלה יכול
לעורר עליהם את זעם השילטון.
אם כן ,מדוע יוצאים כלי־התיק•
שורת הממשלתיים מגידרם ממש
כדי לנהל תעמולה גלוייה ומאסי־
כית לתנועה המכריזה שבכוונתה
לשגות את יכל סידרי־השילטון ?

התנועה הבינלאומית
לסרבני־מלחמה
מטעמי מצפון

טל׳
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האם אין כאן החלטה של ראשי המיגד
סד שתנועה זו אינה מסוכנת להם ,שהיא
עתידה להשתלב במימסד באמצעות אי
חודה עם גופים מימסדיים ,וכי בינתיים
ניתן להשתמש בה כבתוך כליא־ברק ,ה
מספק פורקן בלתי־מזיק לתיסכול הגובר
של הציבור? האם לא בכך ההסבר להצ 
לחה הבלתי־רגילה של ראשי ״שינוי״ ב
שטח הפירסומת ויחסי־הציבור ?
המנהיג הסוציאליסטי הגרמני אוגוסט
בבל )ואולי היה זה חברו ,וילהלם ליב-
קנכט( אמר ,שבכל פעם כשהוא קורא
דיווח חיובי עליו בעיתון ימני ,הוא ניגש
אל הראי סוטר את לחי עצמו ושואל את
עצמו בזעם  :״מד .עשית ,שהללו משבחים
אותך ?״

נובי ס
וחיוח־שע₪ו 1י□
ר,לביפ בעלי תעודות-יוחסין
יצל ©וגי כלבים וגורים ברי־
אי© /חתולי-בית וחתלתרלים,
©יצול וטרינרי יומיומי ,פג-
©נין לכלבים וחתולים ,אמב
טיו ת נגד טפילים.
א מד ת צער-בעלי-חיים ,תל-
אניב ,רח׳ ©למח  ,30יפו.
©ל•03-827621 .

האם  6ל״י יכולות?...
יש לך וודאי תכנית מפורטת כיצד לנצל סכום של
חצי מיליון לירות .מה דעתן על ״השקעה״ של שש לירות,
הפותחת בפניך אפשרות להגיע לחצי מליון?
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מפיני •נזילה

תנאי שנו טובים

המפיצים:

להתקשר לטלפון ,243886
איזור חיוג תל־אכיב

)המשך מעמוד (11
אפשר היה לדווח על הנעשה בננסת ול 
התעלם מן הסיעה שהייתה ,לכל הדיעות,
הפעילה והתוססת ביותר בבית.
את דיעותינו על הבעייה הפלסטינית —
בעיידי שאנחנו העלינו אותה כימעט לבדנו
על סדר-היום של המדינה — ניתן לי ל
פרט רק פעם אחת על גבי המסך הקטן.
זה היה כאשר אמנון רובינשטיין עצמו הז
מין אותי לתוכנית של בומראנג.
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אז מה?
ני משמיע את כל הספיקות האלה
\  £במטרה חיובית.
אני רוצה לעורר בלב אנשים טובים,
בעלי רצון טוב ונכונות לפעול למען ה 
מדינה ,הירהור נוסף על כיוון מעשיהם,
לפני שזה יהיה מאוחר מדי.

על תנועת ״שינוי״ מרחפת סכ
נה אחת ,העולה על כל האחרות :
סכנה של טריוויאליות .הסכנה של
״מה כפך.״ הסכנה של פער עצום
בין המטרות המוצהרות והמעשים.
יהיה זה טוב מאד אם אמנון רובינ
שטיין ייכנס לכנסת .אני עצמי הצעתי לו
זאת .אני מוכן להאמין שסיעה של אלו־
ני-רובינשטיין תהיה יותר טובה מסיעת
אלוני־מואב) .לשון עוקצנית יכלה להוסיף:
וכי כיצד תוכל להיות גרועה יותר?(
אבל ,עם כל הכבוד לאישים אלה —
האם זד .חשוב? האם זד .יציל את ה 
מדינה? האם זה ייזכר בסיפרי-החיסטו־
ריהז האם זהו השינוי שהדור מייחל לו?

האם יש ערף כלשהו לעוד מי־פ־
לגונת קטנטנה ,כשולי המימסד,
שתתחרה עם כמה מיפלגות קטנ
טנות אחרות? האם אפילו הציר
ההיסטורי קול־אלוני־רוכינשטיין,
אם אומנם יקום ,יביא כמידה *ל■
שהיא לשינוי סני חדכרים?
ריבונו של עולם — ברגע זה נתון עתיד
המדינה ,ואולי עצם קיומה ,בסכנה.
המימסד הקיים אינו מסוגל להשתלט
על ההידרדרות ,והאופוזיציה הימנית ,אם
תגיע לשילטון ,תביא למפולת סופית.
יש רק דבר בעל־ערך אחד שאנחנו יכו
לים׳ שאנחנו ח י י ב י ם לעשותו ,למען ה
מדינה ולמען מצפוננו:

להקים מייד מחנה משותף של
בל הכוחות הליברליים והסוציא
ליים ,שייאחד את כל האישים וה
חוגים כעלי הרצון הטוב ,כמיפלגה
גדולה לשינוי ולשלום ,כלי השכו
נות ,כלי תכסיסים ,כלי התחכמו
יות ,מכלי לפזול ימינה ושמאלה
— כדי לקבץ בל קורטוכ אפשרי
של כוח והשפעה במכשיר יוליטי
גדול ,שיהיה מסוגל להשפיע על
דרך המדינה ע כ ש י ו .
כל השאר פשוט אינו חשוב.
אני מאמין ,כי תנועת ״שינוי״ יכולה
לתרום תרומה חשובה למיבצע־הצלד .כזה.
זוהי התנועה האחרונה והטרייה ביותר,
חבריה לא שקעו עדיין בביצה של אינ
טרסנטיות קטנונית .הפוטנציאל שלה עדיין
אינו מבוזבז.

היא יבולה לעשות הרכה —
כתנאי שתעדיף את הרצוי על פני
הפיתוי ,האיחוי על פני הנידוי ,ה
זיהוי על פני הדימוי ,הריפוי על
פני הדיחוי ,הסיכוי על פני הפי
צוי — כקיצור ,את השינוי על פני
■המצוי.

