
 השמאל מרכיבי כד שר מאוחדת ושימח למען
התשיעית לכנסת בבחירות השלום שוחרי כל ושל

פסילות וללא החרמות ללא
המפל לכל קוראים שונות. וחכרתיות מדיניות השקפות כעלי ישראל. מדינת אזרחי ״מ, ח ה אנו,
 לכנסת לכחירות אחת רשימה להקמת לפעול דלהלן, לנוסח המסכימים והאישים, הקכוצות גות,

י התשיעית.
 הסיכוי של במיצויו המעוניינים הגורמים של בכנסת ייצוגם הרחבת היא הקרובה הבחירות במערכת העיקרית המטרה
 הפלסטיני, הערבי העם ובין הישראלי היהודי העם בין פשרה ג׳נבה בועידת להשיג שאפשר סבורים, אנו שלום. להסדר
 לגבולות נסיגה :הבאים היסודות לפי אפשרי שלום הסדר העמים. שני של בזכויות הדדית הכרה על שתתבסס פשרה

 מציאת ישראל; מדינת לצד פלסטינית ריבונית מדינה הקמת הפלסטיני; העם כנציג באש״ף הכרה ; 1967 יוני של
הערבים. הפליטים לבעיית פתרון

 ישראל. של ביטחונה ואת שלומה את לקדם יכול כזה הסדר רק
והמלחמה. השנאה מעגל המשך !זולת כזה להסדר אלטרנטיבה אין
 השלום, לשאלת מעבר משותף, מינימום מצע לגבש יוכלו הנ׳׳ל, העקרונות את מקבלים אשר אלה כל כי מניחים אנו

 חופש על והגנה העובדים ציבור של החיים רמת שיפור ; יסוד חרויות על קפדנית הגנה : הבאות המערכות קידום לשם
 ; המזרח לעדות מלא שוויון ;בישראל החיים לערבים מלא ואזרתי לאומי זכויות שוויון ;האיגוד־מקצועי המאבק
לאישה. מלא שוויון

 כעיקרים התומכים הציבוריים הגורמים כל •כד ת ה א מאוחדת רשימה להקמת כזאת קוראים אנו
הכלל. מן ייצאים וללא החרמות ללא אלה
 ועל זרמיהם על וד,״יונים״ השמאל בקרב הקיימים הרעיוניים ופד,ניגודים הפוליטיים הדעות מחילוקי מתעלמים איננו

 הפרדה של האומללה המסורת את שוללים אנו זאת, עם יחד הללו. בניגודים מזלזלים איננו השוגים. אירגוניהם
 סוציאליסטים קומוניסטים, בין ציונים, ושאינם ציונים בין ו״מתונים״, ״קיצונים״ בין פיצול ושל פילוג של והחרמות,
 ההשקפות הבדלי בו אשר תחום בכל וכיו״ב. המועצות, בברית־ המשטר מן ומסתייגים מחייבים שוללים, וליברלים,
 המרכיבים של המלאה והעצמאות הפעולה חופש שמירת תוך מאוחדים לפעול יש ביטוי, לידי באים אינם הבסיסיים

מאוחדת. רשימה הרכבת לשם הנחוצה הסכמה של מידה אותה השגת תוך — השונים
כש זו עוכדה ניכרת. ערכית ותמיכה יהודית תמיכה תלכד בהרככה, יהודית־ערבית תהיה כזו רשימה *

העמים. שני כין היחסים לשיפור חשוכה תרומה הינה לעצמה
 השמצה ותמנע יריכות שלום רשימות כין כתחרות המתכזכז מרץ תחסיר קולות, אוכדן תמנע כזו רשימה +

כשמאל. •מונים אגפים כין הדדית
היום. סדר על העומדות ההכרעות על השפעה בעלת מסגרת שתיצור ככד קולות תמשוך כזו רשימה +

 רמת־גן אמירה, אופנהיימר
 ירושלים אירית, אורבך

 כרם־שלום ק. •ממואל, אורן
 תל־אביב יעל, אזולאי
 ירושלים חנה, אחדל,
 ירושלים רבקה, איטה

 תל־אביב דכיר, אינטרטור
 כרם־שלום ק. דנה, אליאס

 ׳ סמר ק. גיל, אליאסף
 כרם־שלום ק. איילת, אלמדד

 ירושלים מלי, אסף
 הראל ק. אמיר, אפרת
 ירושלים אריה, ארנון
 ירושלים יהודה, ארנון
 סמר ק. דרור, אשד
 כרם־שלום ק. איתן, אשל
 בת־ים שמעון, בבור

 רמלה פריד, בודטי
 ירושלים רותי, בטלר

 חיפה ג׳ורג׳, ביארדי
 תל־אביב יורם, ביטרספלד

 ירושלים פנדה, בלום
 חיפה חוה, בלייוייס
 סמר ק. מוקי, בלייוייס
 חיפה תאו, בלייויים

 ירושלים ג׳ודי, בלוק
 ירושלים יהודה, בסוק

 תל־אביב צבי, כרייטשטיין
 תל־אביב ניקול, כן־דיין
 תל־אביב שושנה, ברנדס
 ירושלים מאיר, כתוף
 ירושלים דבורה, ברקאי

 פתח־תקוה מיטה, גבזה
 כרם־שלום ק. פטר, גדיש

 ירושלים אביעד, גוז
 תל־אביב גוסטה, גולובנר

 תל־אביב ארתור, גולייייד
 ירושלים דנה, גור

 תל־אביב גניה, גורוביץ
 סמר ק. עמי, גסטר
 תל־אביב הגר, גרטי
 ירושלים ענת, גרכל

 כרם־שלום ק. סוזן, גרינטל
 תל־אביב רונית, דברת

 סמר ק. אבנר, דה־שליט
 כדם־שלום ק. מרדכי, דודאי

 סמר ק. יונית, דור
 ירושלים תאופיק, דיאהרי

 כרם־שלום ק. שמעון, דוגה
שובל ק. אראלה, דוניאסקי

 שובל ק. דני, דוניאסקי
 ירושלים אריה, דיין
 ירושלים יעל, דיין

 ירושלים ייני, דמיאנום
 ירושלים לאה, דמבו
 כרם־שלום ק. סמדר דרור

 ־אביב תל אנדרה, דרזנין
 ירושלים רחל, הובנה
 סמר ק• אסף, הולצר
 ירושלים יהודית, היר־ט
 ירושלים שושנה, הלבר

 יפיע כפר עפו, הלילה
 ירושלים ורדה, הרסקו

 תל־אביב מיקה, הרשקוביץ
 תל־אביב עמוס, מלין
 פתח־תקוה משה, וזה

 ירושלים חדוה, וינר
 תל־אביב חוה, וירני
 תל־אביב עוזי, וירני

 כרם־שלום ק. ירון, ונדרמילר
 גבעתיים רובי, וקס
 רחובות פיבל, וקם
 ירושלים עירן, זידל
 חיפה נעה, זית

 תל־אביב יגאל, זלמנסון
 ירושלים רמי, חלד

 תל־אביב יעקב, חן
 ירושלים שרי, חרמון
 ירושלים יעקב, טיגל

 ירושלים נעמי, טלטש
 ירושלים עדה, טנדלר

 ירושלים אהובה, יבין־ארנון
 תל־אביב אלישע, •לין־מור
 תל־אביב נתן, ילין־מור

 ירושלים רמה, יעקב
 סמר ק. אלון, יערי
 חיפה אבנר, כהן
 ירושלים אלמה, כהן
 ירושלים זהבה, כהן
 כרם־שלום ק. מירון, כהן
 ביאליק קרית צפורה, כהן
 נדאליק קרית ראובן, כהן
 רמת־גן רון, בהן
 יפו רפי, בהן
רמת־גן תקוה, כהן

 שובל ק. דניאלה, כיתאין
 ירושלים עראף, כמיליא

 רמת־גן יוסי, כתן
 גרופית ק. אלי, לאור
 רמת־גן יצחק, לאור

 חיפה שרה, לכנברג
 בת־ים אבנר, לוי
 תל־אביב סימה, לוי

 ירושלים חוה, לוינגר
 ירושלים מיכל, לוין

 ירושלים שרד!, לונטל
 תל־אביב דניאלה, ליבנה

 חולון יוסף, ליפסקי
 רחובות בנימין, למדר
 גבעתיים שלום, לנגר
 ירושלים יופי, לנדו
 תל־אביב דבורה, לדמן
 תל־אביב מלי, לדמן
 ירושלים מוטי, לתר
 ירושלים שרה, לונטל
 ירושלים אחמד, מוסא

 רחובות ראובן, מוסקוביץ
 רחובות ורדה, מוסקוביץ
 כרם־שלום ק. לוי, מורוביץ
 ירושלים איתן, טיכאלי

 כרם־שלום ק. צחי, מיצנמכר
 כרם־שלום ק. איכון, מיקליש

 כרם־שלום ק. עמית, מירון
 סמר ק. עמי, מלינוף

 תל־אביב אלכם, מסים
 ירושלים סלמן, מצאלחה
 סמר ק. אלון, מרגלית
 ירושלים אברהם, נוריאל

 ירושלים יאני, נבו
 כפר־מכר מוחמר, נכולסי
 ירושלים ורד, פלונים

 סמר ק. יאיר, סלע
 ירושלים אהובה, עזריאל

 חיפה אליעזר, עמיר
 חיפה ברברה, עמיר
 חיפה נעם, עמיר

 תל־אביב שמעון, עמדזה
 ירושלים דפנה, עמית
 ירושלים ברכה, עמרם
ירושלים עבד, עסלי

 יפיע כפר חלילה, עפו
 תל־אביב זייד, פאהום

 רחובות שמואל, פבתגה
 ירושלים •שאול, פוגל

 ירושלים חגי, פורשנר
 יד־חנה ק. אליעזר, פיילר
 כרם־שלום ק. יעל, פיילר
 יד־חנה ק. פנינה, פיילר

 ירושלים איתמר, פיטובסקי
 סמר ק. יובל, פילבסקי
 שמואל קרית שאול, פרידלר

 ירושלים נעמי, פרם
 ירושלים דב, פרסם
 כרם־שלום ק. אילן, פריש

 תל־אביב רחל, צלניק
 תל־אביב פרידה, צפנת

 רמת־גן אברהם, קדימה
 ירושלים פרץ, קדרון
 ירושלים יאיר, קוטמן
 כרם־שלום ק. אמיר, קולבן
 הראל ק. קובי,

 חולון אברהם, קוליקוב
 כרם־שלום ק. דב, קולר

 ירושלים אורי, קינרתי
 ירושלים דפנה, קמינר
 ירושלים ראובן, קמינר

 תל־אביב שרה, קסטנברג
 ירושלים דניה, קנלר
 ירושלים גרשון, קפלו

 יד־תנה ק. פנחם, קראום
 כפר־חגלה חיים, רווה

 ירושלים יורם, רוזלר
 ביאליק קרית יצחק, רוזנפלד
 ביאליק קרית מינה, רוזנפלד

 בת־ים פרחיו, רופינסקי
 ירושלים שלמה, רייד

 ותשלים ראוכן, שושני
 רמלה יהושע, שטרומצה

 אלונים תומא, ישעיהו שיק
 יפו אדוארדו, שכטר

 חיפה מטי, שלו
 סמר ק. אילת, שצופק
 כרם־שלום ק. ניצן, שפריר

סמר ק. אריאל, תובל

 תרומתם לשלוח מתבקשים זו, מודעה תוכן עם המזדהים
 הנ״ל. ד. ת. לפי מתקבלות נוספות חתימות ההוצאות. לכיסוי

ירושלים ,9372 ד. ת. • א ת״ ,33076 ד. ת. • 1977 מרץ
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)29 מעמוד (המשך

 ביד כססו את פיזר הוא גדול. הון עמו
 לו ״היה צדקה. למטרות ובמיוחד רחבה

המע ידידיו, השבוע נזכרו זהב,״ של לב
הת בהן השנים כל במחיצתו ששהו טים,.
 שאהב חם יהודי היה ״הוא בארץ. גורר
 מבלי לנצרכים ולעזור מתן־בסתר לתת

כתורם.״ מזכר ששמו
ה הילד פרשת את לדוגמא הזכירו- הם

ש דחוף לנייתוח־לב זקוק שהיה ישראלי
 אחד בארצות־הברית. רק לבצעו היד, ניתן

 את להטיס כדי מגבית ערך הערב מעתוני
 מפי כך על נודע לסטאשר לניתוח. הילד

(״מוש משה בארץ, ימינו ליד שהפך מי
ה הדמויות אחת מושקה, אידלסון. קה״)

 שבמילחמת־העצמ־ תל־אביב, של ססגוניות
 דייו׳ משה של הקומנדו בגדוד לחם אות
 של הפרטי לנהגו והפך עבודתו את נטש

סטאשר.
 את יום מדי בפניו קורא שהיה גם הוא

 הקשיים על סטאשר שמע כאשר העיתונים.
 הלב פגוע הילד להטסת התרומות באיסוף

 הכסף כל את בעילום־שם, מיד, שלח הוא
 התקשר הוא זאת. רק לא לכך. דרוש שהיה

 בארצות־ ביותר הנודעים המומחים עם
 זקוק היה לו מהסוג לניתוחי־לב הברית
 הטוב הטיפול את יקבל שהוא דאג הילד,
ביותר. והיקר

 סטאשר של התכופות נסיעותיו של ך*
 כאילו שמועות פעם מדי נפוצו לחו״ל

ה ענייני את בידיו לרכז ממשיך הוא
 מפקח הוא כאילו סיפרו באירופה. מאפיה

 שלאנשי באירופה בתי־ד,הימורים רשת על
 או בהן,השקעות יש האמריקאית המאפיה

בבעלותה. נמצאים שהם
 אלה טענות מכחישים הקרובים ידידיו

 חי הוא לישראל הגיע ״מאז וכל. מכל
 רצה רק הוא פעילות. מכל פרש כפנסיונר,

ושקטים.״ טובים חיים לחיות
 בשנות סטאשר שעשה מה זה ואומנם,

 היה לא הוא רב. ובמרץ האחרונות חייו
 שנראה הגם, דיבורו סגנון למרות הולל,

הו בסירטי הגנגסטרים של לעגה כחיקוי
 מאוכל היו שלו העיקריות ההנאות ליווד.

 מביקור בחברה, ממשחקי-קלפים משובח,
נשים. ומחברת במועדוני-לילה

 שנים כשמונה במשך הקבועה חברתו
בלונ דיזנגופית צעירה לוי, עמליה היתר,
 במלון, מה תקופת עמו גרה שאף דית,

 בשפע. מתנות ממנו וקיבלה בו טיפלה
 מהארץ. וירדה לאיש עמליה נישאה לימים

 פרטי בביקור במקרה השבוע שהתה היא
 לקבורה, סטאשר של ארונו שהגיע בעת

המשתתפים. דל ההלוויה למסע הצטרפה
האחרו חייו בשנות לבדו נשאר ״הוא

ל ״לא בצער. לוי עמליה נזכרה נות,״
 עליו, שחושבים מה כל למרות אבל האמין,

 שבזמן חושבת אני רב. כסף לו היה לא
 דולר 500 של הגימלה על חי הוא האחרון
 ב־ הלאומי מהביטוח קיבל שהוא לחודש

ארצות־הברית.״
 סטאשר שכן הגזמה. משום בכך היתה

 בשנה פעמיים לטוס לעצמו להרשות יכול
 ידידים הצטרפות גם מממן כשהוא לחו״ל,

 לפני למינכן שיצא בעת גם אליו. ישראלים
 שני מהארץ נטל הוא שבועות, מיספר

 ״שיקל׳ד,״. בכינוי ידוע מהם האחד ידידים.
 ,18 כבת ישראלית צעירה היתר, השני

עלומה. נשארה שזהותד,
 בחדרו שעבר הרביעי ביום נפטר סטאשר

ידי סיפורי פי על במינכן. שרתו! שבמלון
 ללא שם אותו שמצא ״שיקל׳ה״ זה היה דיו
 עתונאיים דיווחים פי על אולם חיים. רוח

ה של בזרועותיה סטאשר מת ממינכן
 עמו שהיתר, ,18ה־ בת הישראלית צעירה
 נכונים, אלה דיווחים אומנם אם בחדר.

נשיקה. מיתת מת שהוא הרי
 ללא מילמלה הארץ...״ את אהב ״הוא

ה וגבוה,ת הממושקפת בתו ג׳וליאן, הרף
 אל שיצאו לפני ההלוויה. מסע בעת קומה,
 המלווים נזכרו לו שנכרתה הקבר חלקת

 על להניח פרחים לקנות שכחו כי המעטים
 עמליה לחשה לו,״ מגיע זה ״לפחות קיברו.

ורדים. של זר לרכוש ומיהרה לוי
 קהל בין בלטו לא סטאשר של מלוויו
ה לוויות לעריכת שהמתין הרב המלווים
 מהם כמה השבוע. הראשון ביום נפטרים
 וביקשו ג׳ו של קבורתו את לזרז ביקשו
 לא האיש בית־העלמין. מנהל עם לדבר

 כבדרך הפליט אבל עסק, לו יש מי עם ידע
 מחכים כולם כאן !מאפיה אין ״כאן :אגב

בתור.״
 שומר רבות שנים שהיד, מי שיין, יוסקה

ל שהפך לפני בן־גוריון דוד של ראשו
 שהותו בעת לנסקי מאיר של האישי שומרו
 החיוך את להסתיר היד, יכול לא בארץ,

דורון מאיר שפתיו.'■ על שהתפשט
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