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24.4.77 , ה ביום
 קרנר, רונית אצל תל־אביב, •
פתר. דני ,21.00 ,13 זולא אמיל רח׳
 שכונת צעירי ביקור ירושלים, •

ישע רח׳ השכונות, במועדון הכורדים
מרציאנו. סעדיה ,20.30 ,2 יהו

□ 22.4.77 ,1 □י!
 רח׳ דנון. משם׳ אצל חולון, •

פעיל. מאיר ח״ב ,20.30 ,16 ההגנה
 עבדאללה מוחמד אצל נצרת, •
שלד. דפי אבנרי, אורי ,19.00 עבד,
 ,20.30 עימות, דכיר, קיכוץ •

ורנד. אמנון
 אצל צעירים, חוג נם־ציונה, •

 ,20.30 ,27 רוטשילד שמייר, יהודה
 מימון, מיכאל מרציאנד, סעדיה
גלעזר. דורון

כר חיים עין־גדי, קיפוץ 0
עם.
 נאמן, יצחק אצל אביב, תל־ •
 כסר, יעקב ,20.30 ,22 הסירה יורדי
אמיר. שמואל ד״ר
 אופנהיימר, יונתן אצל חיפה, •
גילת. גדעון ,20.30,'א׳20 חנקין רח׳
 צה״ל שילמו, פדרה אצל חיפה, •
כהן. רן ,20.30 ;

ת, ב ש 213.4.77 ב
75

ד חיים אצל פתח־תקווה, •  ג
כהן. רן ,20.30 ,3 דירה ,31 כץ אור,
ב באמפיתיאטרון, תל־אביב, •

 מאיר ח״כ בבוקר, 10.30 ל׳, תוכנית
 נעמי ד״ר זעירא, יוסי פעיל,
פלד. מיכאל פותח קיס,
 וייץ, יחיעם אצל ירושלים, •
 ,20.30 בית־הכרם, ,16 החלוץ רח׳

צכן. יאיר
 איסרליס, אריה אצל ירושלים, +
 חיים, מקור ,25/31 קניג פייר רח׳

ישי. דון ,20.30
 הזורע, מצפה מניצה, יערות •
 לובה ח״כ ,14.00 פעיל, לנופש חניון

 רן מרציאכו, סעדיה אליאב,
יהושע. א.ב. כהן,

24.4.77 אי, ביום
 באולם מורים, כנס תל־אביב, •

 ״כ ח ,20.00 ,10 קפלן רח׳ בני־ברית,
 ליכדביץ, י. פרדפ׳ אליאב, לובה

 אמיתי, יוסי פעיל, מאיר ״כ ח
 מיכה הדדדהיים, ת. סדק, ודליד

מיימון.
 כספי, אריה אצל רחובות, •

ביתן. דן ,21.00 ,26 בן־יהודה
 משפחת אצל שמונה, קרית •

ר״ד ,21.00 ,14 הימים ששת תמרי,
רוליקובסקי. צבי
 דוברי ציבור עם פגישה עכו׳ •

פלד. מתי ד״ר ,20.30 ערבית,
 תלמידים עם פגישה טבעץ, •

 רן ,17.30 בקרית־עמל. תיכון בבי״ס
כהן.

אצל (פרטים בית חוג צבעדן,
כהן. רן ,20.30 >,931194 טל. תמיר בנימין

 ד״ר ,20.30 הכובש, רמת •
פרס. יוחנן

 וינגייט אפפר, ירון אצל היפה, •
כהד. ראוכן ,20.30 ויידיש), רוסית (לדוברי 10

 טייטל־ משפחת אצל ירושלים, •
צבן. יאיר ,201.30 ,8 הירשנברג באום,

________________________י

25.4. 77 ב׳ ם ביו
,16 חנקין רח׳ לציון, ראשון־ כרינקר. :חס• :־ ד״ר ,20.30

אולם וייצמן, מכון , רחובות אליאב, •כה0 יד ״כ ה ,20.30 ויקס,
־. פל מתי ר״ד

מוסד אלפא, בית־ קיבוץ ראובן ד״ר0 ,20.30 גלבוע, חינוכי
 גע־ שד׳ אסתאר, מלון נהריה, •<יץ•

כהן, רן צבן, יאיר ,20.30 ,27 תון
ליקובסקי.

 גק־ לוין, מייק אצל ירושלים, •
 סעדיה ברעם, חיים ,20.30,3 דימון

מרציאנו.
 רוטנ־ איריס אצל ירושלים, 9
נעמי ד״ר ,20.30 ,12 הפלמ״ח ברג,

קים•
 קטמון לנכים, מעון ירושלים, 0

כן־שחר. אריק ,20.30 סךסימון,
 דרורי, יוסף אצל ירושלים, •

 טייטל־ ראול ,20.30 ,17 אברבנאל
באום.

 ברונו, יהושע אצל ירושלים, •
זעירא. יוסי ,20.30 ג/ 26 בן־ציון

 גוש ■דקל, צבי אצל תל־אביב, 0
פעיל. מאיר ח״כ ,20.30 ,16 חלב,
 וייך, סוזנה אצל תל־אביב, •

 אנגלית), (לדוברי רמת-אביב ,4 טאגור
רון. משה ,20.30
 בירמן, בילהה אצל תל־אביב, •
 יע־ דן ד״ר ,20.30 לתיאטרון, חוג

קוכסוד.
 כיתות העירונית, בספריה יפו, •
טייטלבאום. ראול ,12.00 י״ב,

24.4.77 . ג ביום
ת־גן, • מ  בר־ באוניברסיטת ר

 סעדיה ,12.00 ג', יום בצהרי אילן,
פעיל. מאיר ח״כ מרציאנו,

 כץ. בבית קריות, — חיפה •
 רן קוליקובסקי, צבי ד״ר ,20.30
יהושע. א.ב. כהן,
 איזורי, כנס מחניים, קיבוץ •
ביתן. דן ,20.00
 פתר, סיני אצל תל־אביב, •

מרציאנו, סעדיה ,20.30,10 זרובבל
פוטרמן. ייטראל

ב ג׳ יזם צהרי תל־אביב,
כהן. רן ,12.00 הקיבוצים, סמינר
 קיס, נעמי אצל ירושלים, •

 אבישי ד״ר ,20.30 ,20 העברי הגדוד
מרגלית.

27.4.77 . ד ביום
באוני ד׳ יום בצהרי חיפה, •

אב־ אורי ,13.00 ,612 חדר ברסיטה,
צבן. יאיר מרציאנו, סעדיה נרי,
 בצהרי אורנים בסמינר חיפה, •

כהן. רן !״, יום
 לחקלאות, הפקולטה רחוכות, •
פעיל. מאיר ״כ ה ,12.30
רו לדוברי כנס תל־אביב, •
 ,9.00 ,21 ברנר ״אחוה״, מועדון סית,

אליאב. לובה ״כ ח
ההסתד בית מועדון טיבעץ, •
יהושת. א.ב.ז ,8.30 רות,
בגר ותשובות שאלות חיפה, •

רח׳ ריץ, גלריה קפה ועברית, מנית
כנרי. א אורי ,5.00 .7.00 חיים,
איתן אצל בית חוג חיפה, •

אבנרי. אודי ,8.00 הולנד.

28.4.77 . ה ביום
ההסתד ב״בית פרדס־חנה, •

 רן קוליקובסקי ד״ר ,8.30 רות״,
פרס. יוחנן ד״ר כהן,
אפ לוין בבית־התה, רחובות, •

אבנרי. אורי ,8.30 ,45 שטיין

הבחירות מטה
ויה ק ת נתח

 בפ״ת שלי מחנה פעילי כנס
 בשעה 24.4.77 א׳ ביום יתקיים

 ברח׳ הבחירות, במטה ,20.00
.914006 טל׳ ,4צ שטמפפר
ל המוכנים וחברים, פעילים

הבחי לקראת לפעולה התנדב
מוזמנים. רות,

פומבית מכירה
נורמלית א ר

ההמצאה. אבי הוא ההכרח
 שלי מחנה של האחרונה והאמצאה

 היתה שלא פומבית, מכירה היא
 יצי- של המחנה...) קם (מאז כמותה

 ופיסול), ציור (גרפיקה, רות־אמנות
 מימון למען נתרמו כל״כולן אשר

שלי. מחנה של מסע־הבחירות
לעשותן עליך מה אז טוב,
. בל קודם ם ו ר ת  תאמר, ,,אבל, ל

 מיצי- לתרום אוכל כיצד ׳אמן אינני
״1 דבר יצרתי לא מעודי אם רותי,

 לא״נורמלית. מבירה :שאמרנו הוא
 לתרום דין נמצאה בישראל לראשונה

!הכיצד ובשרון. יצירה ללא גם
יצי נמצאות בביתן כי ספק אין

 אחת, יצירה תמצא לבטח רבות. רות
 מראותה. עייפת בבר אשר לפחות,

 קיר כבר מבקשת עצמה, היצירה גם
עליו... להיתלות חדש

חו ידי ויוצא תורם. אתה והנה,
פעמיים. בתך

1 השניה בפעם כיצד
 (אשר חמיכרה יום עם באשר

 תתפרסם בן ועל שבועיים תון ייערך
 בני- כל עם בא, אתה נפרדת) הודעה

 ושאר שלי מחנה מוקירי מישפחתך,
אמ ויצירות תמונות קונה — מרעיך

 דרך חיפשת מזמן בבר (אשר נות
 (מה מחיר בחצי ממש אליך) לספחו

 יהא ניתן אותן תמונות, יהיו 1 בחצי
משוויין). ברבע אפילו לרכוש

נשכרים. יוצאים כולם והנה
 כתורם. אתה
כקונה. אתה
 על- — שלי מחנה אנשי — וכולנו

 לירות מיליון רבע של הכנסה ידי
הבחירות. קרן למען
1 מעט זה

יותר. ונאסוף נתבדה הבה
טלפונים :להתקשרויות המען
ה (המיספר ת״א 456345 ,450465

אוטו מזכירה הערב, בשעות : אחרון
 מספר השאר הודעות. לקבלת מטית

אליך). נתקשר ואנו שלן הטלפון

 נוספים פרטים
 לקבל נא —

 האירגוני כמטה
 טלפון שלי, של

283684, 
200078,

תל־אכים.

י ׳בחירות ד ד
 )23 מעמוד (המשך

מיפלגה.״ לא אבל
 19 לה שחיו שמיפלגה, קרה ״אין •

 כיום פוחדת הראשונה, בכנסת צירים
 קרה אין 1 מהי ולומר הציבור אל לצאת

 קיבוצים ׳!פירקה50ה־ שבשנות שמיפלגה,
 לפרגמטיזם עברה אידיאולוגיה/ בשם

״1 עיקרון לכל ובזה מוחלט
■: 1■ 1■

 הירושלמי, בבית״העם יומיים, כעבור
 ש־ אחרי שניה. עצרת-ייסוד התקיימה

 קציר, אפריים הפרופסור נשיא״המדינה,
 לשאת אלדור גבי השחקנית על-ידי הוזמן

 ,1 מס׳ המועמדים דיברו בירכתו, את
 פעיל, מאיר אליאב, לובה — 8 ,4 <1

זיכרוני. ואמנון מרציאנו, סעדיה
א י : נש ה נ י ד מ ה

 שהתגברתם במייוחד, שמח אני •
גופים ארבעה ושלפחות הפירוד, יצר על
 מוקד, העצמאיים, הסוציאליסטים —

השחורים והפנתרים הזה העולם תנועת
 בכן אחד. בגוף לבחירות יחד צועדים —

 לגופים גם דוגמה לשמש אתם יכולים
 בידי נתונה הזכות אם גם שכן, אחרים.

 להתארגן כגדול/ קטן גוף, וכל אדם בל
משר שאנו סבורני בבחירות, חלק וליטול

 יותר, דמוקרטית בצורה עניינינו את תים
 שקשה לרסיסים מתחלקים אנו אין אם

 פעילות לידי ולהביאם לאחדם אחר״כן
וחיובית.״ יוצרת

ה ב ו : ל ב א י ל א
מח ללידת שלושים מלאו ״היום •

 יום הוא הנולד לרן 30ה- יום שלי. נה
 לילד נותנים השם את ואילו פדיוו־הבן,

 שלנו, השם לנו ניתן היום השמיני. ביום
 ואבן שלום, — פירושה ש׳ הרשימה. אות

 לקצה־ שהלכו אנשים זו ברשימה נמצאים
פירו ש' השלום. למען להידבר כדי עולם

 הלוחמים נמצאים וכאן — שיוויון גם שה
 אי- נגד במאבק השילטון עם שהתמודדו

 של שפיות-הדעת גם פירושה ש׳ הצדק.
היפה." ארץ״ישראל
ה י ד ע : ס ו נ א י צ ר מ

ש שילדים, בדי פועלים ״אנחנו •
 יגיעו לא לאוניברסיטה, להגיע צריכים

לזנות.״ יגיעו לא ושנערות לבית־הסוהר,
וער יהודים בין שלום יהיה ״לא •
 בין שלום קודם־כל יהיה לא אם בים,

וספרדים.״ אשכנזים
ד מ ח ו ה מ ל ל א ד ב , ע מ עבד

: בנצרת שלי של הפעילים ראשי
מרחי אן לשלום, קוראת ״רק״ח •

המדינה.״ תושבי בין השלום את קה
 לקראת עכשיו מידרדר ״האיזור •

המדינה.״ תושבי בין חדשה, מילחמה
ן ו נ מ : א י נ ו ר כ י ז

 דברים שלושה על עומד ״שלי •
 חם הדברים שלושת פנים. ארבע ועל

 זכויות־האזרח. ושיריון שיוויון שלום/
 סעדיה מרחביה, אלי הם הפנים ארבע

 ועבדאללה ממישמר-העטק רן ממוסררה/
 שעליו להבין מרחביה אלי על מג׳ת.
 הנסיעה ועל השנייה המכונית על לוותר

הרא המכונית למען לחו״ל, התשיעית
הרא ונסיעתו ממוסררה סעדיה של שונה
 לו אין בי להבין רן על לחו״ל, שונה
 ועל הפלסטיני, העם עם שלום בלא עתיד

 תון רק ייתכן השלום בי להבין עבדאללה
והערבים." ישראל בין הדדית הברה
 רחוקה אינה היפה ״ארץ״ישראל 9

לארכי פרופסור להיות צורך ואין מכאן,
אותה.״ לגלות כדי אולוגיה

ר י א : מ ל י ע פ
ירו חלקי ארבעת באן ״יושבים •
 ובני שכונות-העוני מקופחי — שלים

 ומיטב מבתי-הספר שנפלט נוער רחביה,
העיברית.״ האוניברסיטה של המוחות

 גוש-אמונים, מיצעד ביום ״ב׳פסח, •
 אחרים שלי חברי שלושה עם נכנסתי

 בעיר, ההפגנות למרות שבם, לעיריית
 בלי הלכנו בירכת־שלום. לה להביא כדי
 לשם נכנס היום כידידים. ונתקבלנו נשק

 מזו־ סרדיוטות ארבעה עם הרב״הקוזאק,
 אני ביהודי :להצהיר רוצה אני יינים.

י״1 מתבייש
 יום באותו ביותר הגדולה הידיעה

ה ועדת-הבחירות החלטת כמובן, היתה,
 האות את שלי לרשימת לאשר מרכזית

השלום. אות — ש׳
 בדי קשה להיאבק מובן היה המחנה

מטרו בל את המסמלת זו, אות להשיג
 המערבות בשילוש משוריינת ושחיתה תיו,

 היתה הזה. העולם לתנועת הקודמות
או ׳ושלומציון ד״ש מצד תחרות צפוייה

 בזבות־הבע- למעשה, הכירה, הוועדה לם
 שאינה אף זו, אות על הרשימה של לים

 מייו- היתה שלא (לרשימה בחוק מעוגנת
אוטו זבות אין היוצאת, בכנסת צגת

שלה). הקודמת האות על מטית
לק המכריע החודש השבוע, החל, כן
— שלי רשימת באשר הבחירות, ראת
רדיו\ז* _ •ע׳ 5־19י*ועיר


