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ל״י 5 110 קורו את

 הדקות תוך צולמו אלה תמונות ארבע
 קולו את נאג׳י סחייק מכר בהן הספורות
 ביקש לא הוא קיימת. שאיננה למפלנה

 י רק שאל הרשימה, לטיב הסברים שום
 של תשלום על שהוסכם לאחר ?•׳ ״כמה

 ההצבעה, לאחר נוספות ל״י 5ו־ מייד ל״י 5
 את מטר לכיסו, הכסך את נאג־י שילשל

 היא הזיהוי. תעודת ומספר כתובתו, שמו,
 לא במרחק שעמד כצלם הבחין לא הוא
המביש. המחזה את הנציח מאתנו, רב

 ■שורות על עומדת הצעירה הישראלית הדמוקרטיה הא□
 יצאו את1 נוקבת לע!אלה תשובה להשיב כד■ איתל□?־

 האחרון בשבוע הזה״ ״העול□ של חקר חוליות שלוש
 נפשות לעשות מנת על הבחירות, של האפס שעת שלפני

 הישראל■ תגובת את לבחון מדומה, לרשימת־בחירות
 התמונה החדש. והעולה! המושרש האזרח והצעיר, הוותיק

 אינו לבחיר!ת, אדיש הע□ מזעזעת: היתה שנתגלתה
 המעשה אל הם מתי הוא חיובי. למפנה ■13□■ בהן רואה

 - ההצבעה - הדימוקרט■ המשטר של ביותר החשוב
בזול. : קולו את למכור אפילו לעתי□ מובן בליגלוג,

 ב כוחי את ולנסות מולד,
: ישראל של ביותר וד,משגשג

 ח שמה מפלגה. הקמתי כך
 ובלתי־מפלגת הלאומי האיחוד

 המפלגה של תוכנה את מביע
 ה! ״הציונים השמות כמו ממש
 או המאוחדת״ הפועלים לגת

 ד את המייצגת האות בידה״.
 י״ג. :השלישית לכנסת מת

 שהשתמש גרינבוים, יצחק
לכה לבחירות רשימתו עבור

- פרת עמנואל מאת -

 לחיים אחר נושא היה לא — חירות ^
האח־ בשבועות ישראל של הציבוריים

 הזניחו ממשלה ופקידי שרים תניב. ■8
 באנחה הסכימו עסקנים אחרת, עבודה כל י

 לחוץ־ הקבועה הקיצית נסיעתם את לדחות
 זה גבי על זה הודבקו הפלאקאטים לארץ,

 צרודים שאינם אנשים הדבק, יבש בטרם עוד
 כזמרים־לשעת־ תועפות הון עשו במייחד

 השחור לשוק וירד חזר הלבן הנייר ם, חיר
 שעות 24 כמעט האורח את ליוו והנאומים

ישראל. ובקול ברמקול באסיפה׳ ביממה,
 על זה כל השפיע — והאם — כיצד
 הקולות, ים בתוך האם ? ברחוב האזרח

 לו נשאר ה״אמנותיות״, וההופעות הצבעים
 של הגדולות הבעיות על חוש־שיפוט עדיין
 כובד כל את להטיל הוא עומד שבגללן חייו

 היתד, י הבחירה פתק באמצעות משקלו
 האיש רוח על לעמוד אחת דרך רק לי

לעצ לארגן עלי היה : שהיא כמות ברחוב
 לבחירות רשימה אחדים, ימים למשך מי,

לע יכולתי זאת ברשימה מצוייד לכנסת.
תע־ לנהל לבית, מבית לאיש, מאיש בור

מצע, לחבר אלא נותר לא
 היד, צריך ביותר. קשה לא

 המקוו במליצות חסכנות ללא
 להב האחרות, המפלגות מצעי
 יו שהושלם, לאחר המצע, לכל.
 ,שה השקפה נקודת לכל אים
אחר. אמיתי מפלגתי מצע כל

 עשירה מפלגה הייתי אילו
 ושומא! דז׳יגאן את מיד שוכר

 של מכיוון ואביבה. אילקה את
 בארצו מגבית עדיין עמדה לא

 פועלים של משכרם לנכות
 לא שלי לקרן־הבחירות מאטית

 שהצטיידתי, בכך הסתפקתי
 פתקי בחבילת למבצע, חברי

 יצאו באלה עמוקה. מפלגתית
 ם כי בטוחים כשאנו הרחוב,

לנצח. צדק
* * *
אב שמעון הרם

 החובר הנכה, למכור. שסירם האיש
!״ אותי עזוב :פסק ברחוב, מאסטיק,

 הי! ביותר הקשה צעד ך*
 לחנות נכנסנו הראשון. | |

 ז מי בעד החליט כבר אדוני
 כה ישראל החנווני את שאלנו

הקטנה השחורה כיפתו לפי

111111111111!1ו1וו!!!!1וו!ו

לגת״ו3לתי-מ3ו ישראל איחוד רשימת
לוחמים: אנו

 השלום שמירת הדרכים, ככל המולדת שלמות החזרת .1
 וחיסול ההסתננות נגע מיגור הגכולות, על והבטחון
לגורלם. הספר ישוכי הפקרת

 להתמו! להכיא העלול נפשעת דמים הרפתקנות .1
ה! כחיי דימאגוגי מישחק תחייתנו, מפעל

 הפועלים כל שיתיר המעמדות, כל זכויות שיווי .2
 כלתי-נרתע מאכל, הלאומית, כהכנסה והיוצרים

העמל. פרי של צודקת לחלוקה

 י החזית, כל לאורך והפליה קיפוח של משטר .2
 המשגשג־ כלכליים וגופים מיוחסים- .מעמדות

העוכדת. האומה כלל חשכון

 לידידינו יד הושטת תוך עולם, במערכות אי־הזדהות .3
 בעצמאות התומכת מדינה כל עם בריתות ויצירת
ישראל.

 הז התחיה מפעל את לשעבד המבקשות מגמות .3
 הו הבטחות-סרק תמורת מסוימת, זרה למעצמה

י: ::*־: . שחר.

 משך האומה קיום על ששמרה ישראל למסורת כבוד .4
 למפעל השראה מקור לשמש שתוסיך שנה, אלפיים
הבונה.

 הנפ; בציפור הפוגעת ואנטי-דתית דתית כפיה .4
היהדות. ובערכי האומה

למע הלוחמים לאלה אמונך תן - קולך את תבזבז אל

■יי י6 ■|י

ע צ ה. מ לג פ מ  1ש מהמליצות הורכב הוא הזה. העולם של הכיסוי חוליות על־ידי הארץ ברחבי הופץ זה כרוז ה
 .דמי מאבק לחופשיים, בדת מלחמה לדתיים, הדת שחידת הובטחה זה, מצע על־יסוד לכל. הכל הבטיח אחרים, במצעים
ה שבו מקום בכל סוערים וויכוחים עורר הכרוז השלום. לדורשי השלום והשגת לאקטיביסטים ערב מדינות
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