
בהן

 סיבה מה / דעת, כל הולעטה ] רפיה,
ו העם איש הקיץ! . • התועבה. זו של

המצפון.
תל-אביב כן־יהודה, יוגה

 קראתי כאן, לידי שנפל ישראלי, בעתון
 לבחירות הולכים הדה העולם עורכי כי

,ל בסיסמה לכנסת
לבית־ או כנסת

הסוהר״.
קרא גליון באותו

 ^פרשה על תי
מו י מה קיביה, ל

ל אפשר כי כיח
 ד,- כל את רמות
 את לא אה עולם,

ההיסטוריה.
 בכתבה נזכרתי

אבנרי, אורי של
 שתים־עשרה לפני

ל שנכתבה שנים,
קיביה, פעולת אחר

 בכלל (אם הנשק טוהר על דובר בה
 שברו כתבה אותה בגלל כזה). ודבר יתכן

ו אבנרי אורי של עצמותיהם את אז
לימינכם. אני ניצב ובגללה כהן, שלום

י נ פאריס כוהן, כ

 שרק מעשה עשיתי שנה שלוש־עשרד. לפני
אזר על ויתרתי עליו: מצטער אני עתה
הישראלית. חותי

 לכם לתת אוכל לא הקרובות בבחירות
שהקול לקוות רק ־לי נשאר קולי. את

 בו, לזכות יכולים שאינכם הזה, הבודד
בהצלחתכם. יפגע לא

ירושלים חן, 3ד

ה נגד להשמיע ניתן רבות .טענות ..
 בהגינות הצטיין כלל בדרך אך הזה, עולם
קוראיו. קהל כלפי

ב צעד עשו השבועון שעורכי מכיוון
 מחייבת פוליטית, למפלגה הפיכתו כיוון

 ינהגו כיצד להבהיר עורכיו את זו הגינות
בכנסת. בהיותם והכלכלי, החברתי בשטח

אילנות חת, דן

 הזה העולם רשימת את להקים החלטתכם
בעתו. דבר הינד, חדש כוח —

 רציתי לא אחרים, רבים כאקדמאים אני,
 מאלה רשימה לאף וקולי ידי את לתת
ה מן אחת אף עתה. עד קיימות שהיו

 לטובת כראוי פועלת לא הקיימות מפלגות
 י־ ׳ מייצגת ולא המדינה, של האינטרסים

האקדמאים. של האינטרסים את כה
 במרץ, לפעול תדע שרשימתכם מובטחני
 ויחד המדינה, לטובת ובכשרון בהתלהבות

 והפוטנציאל הידע את להעריך תדע זאת עם
 הישראליים, האקדמאים בקרב הגנוז המדעי
 ליצירה ורצון מדעי אקלים יצירת למען

כשרונות. והפעלת
ב המדבר סעיף במצעכם לכלול עליכם

במדינה. האקדמאים מעמד על ברור אופן
תל־אביב מהנדס, כינור, י.

 לראשות אבנרי אורי עבור מצביע אינני
מצ אני הממשלה.

ש כדי עבורו ביע
 אלטרנטיבה יהווה

לאופוזיציה.
ישר איקא

תל־אביב* אלי,
 שבין בטוח אני

 והפעילים האוהדים
.ה רשימת של

 ;כוח — הזה עולם
ציי מצויים חדש
ו פסלים רים,

גרפיקאים.
 הריני כצייר,

תע־ לארגן מציע
ישראלי

 ואשר אלה, יצירות תוצגנה בה רוכה
ה לקרן קודש תהיינה הכנסותיה כל

הרשימה. של בחירות
 אך זו, לקרן לתרום רוצה למשל, אני,

 תורם אני לכן במזומנים. לשלם בידי אין
זה. לצורך מכחולי מפרי תמונות חמש

 חולון טוברניצקי, ס.ג.

!נצליח משותפים בכוחות
ירושלים כר, ליאץ

 כח — הזה העולם למען והכל הקול
חדש.

צפת ששון, בתיה
)6 י׳ענווד (הסשן

הידוע. הצייר הוא ישראלי הקורא *

ק1כי1מ פ ת תי־ו דו
- . ״ , ח י ר ר מ ר ^ ת י ר ב ע ת ב י ל ג נ א ו

 תלת־שנתיות כתות - עממי למםיימי/ות
 א■ דו־שנתיות כתות — תירץ חמישיות לגומרי
 ב׳ דו־שנתיות כתות — תיכון שישיות לגומרי
- תיכון שמיניות שביעיות, לגומרי

חד״שנתיות כתות

ה ל כ ש ה ת ו י ל ל כ
דו־שנתיות כתות — עממי למסיימי •
א־ חד-שנתיות — תיבץ חמישיות למסיימי •
ב׳ חד-שנתיות - תיכון שישיות למסיימי •
שנתית ערכ כתת •

גבוהה ברמה ופקידיס/ות ואנגלית בעברית עצמאיות מזכירות הכשרת המטרה

 המנהל! עם התיעצות
בערב 7—5 ; 12—10מ־

: ה מ ש ר  ה
בערב 9—4 ,12—8

תל־אביב,
 ד4 בן־יהודה רחוב
פרישמן) רח׳ (פינת
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