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שיניים. צמחו לשוג־רא

אשדוד ג. אמר

 וברנרד־חוזה, סנשו־אונא דון־אשכול,
 הזה. בהעולס להילחם יצאו
 חוזה: דון ״פתח
 ונבזה, שחצן ״הוא

 כגדי הוא חלש אך
 לבדי״. אדבירנו

 לוי: דון אמר
 לביא, בן אינו ״הן

 קל חיש נכריעהו
 השלל.״ ונחלוק

 הרב אונא דון שח
 המארב: בחשכת

האחרון, יומו ״זה
 פטרון.״ יצילנו לא

 חת ללא הסתערו
ומשפט״. ״חוק אבירי

 הקל הצייד אך
נפל. לא בחלקם

 — כבן־תיש רכה לא עזוב, כגור לא
כליש. תשסעם הקהל, דעת

חיפה. גרייצר, ידסי

 עסקנים שלושה
 תמים. חתול לצוד רצו

 י קדה מה ושבר, שוד
נטרפה! החבורה כל

תל-אביב ששון, דויד
חדש כוח
!6 לכנסת קדימה תתיאש! אל

ירושלים אכי,
■הגדול המטאטא

 המימשל נגד המאבק שבתקופת כשם
 עתה גם נחוץ כן האיקס, סמל נולד הצבאי
 העולם רשימת מהות את לבטא כדאי סמל,

ני היא מטאטא. הצעתנו: חדש. כוח — תזה
מקורות: משני זונה
הזה בהעולם שהופיעה הקאריקאטורה )1(

ה במטאטא השבועון את המראה ),1456(
נקיון. במיבצע משתתף

ב קוואדרום של הפוליטי המאבק )2(
 כסמל, המטאטא את לו אימץ אשר ברזיל,

 השחיתות את לטאטא להמונים בהבטיחו
המנגנון. מן

המצי את הולם זה שסמל משכנעים אנו
הנוכחית. אות

אוגרודוכסקי, ואריה דליה
יךושלים

לכן פתק כמקום
 להצביע נקרא שאני השניה הפעם זו

 את לתת נקראתי האחרונה בפעם לכנסת.
ל בבחירות קולי

החמישית, כנסת
 פרשת- בשיא שבאו
לבון.

 קולי את נתתי
העבודה, לאחדות

 שהיא אמונה מתוך
הבטחתה: את תקיים

ל יד לתת לא
בן־ שדויד ממשלה
ב יעמוד גוריון
אחדות־ ראשה.

 את הפרה העבודה
 על קפצה הבטחתה,

 תוך ביג׳י, עגלת
אמונו. את לה שנתן בציבור גמור זילזול

 בצה״ל, המיוחדת ההצבעה שיטת בגלל
ה עם המעטפה את להכניס צריך לפיה
 כי קולי, נפסל נוספת, למעטפה פתק

 במעטפה להשתמש שכחתי חופזה מרוב
הנוספת.

 שקולי לאלוהים הודיתי יותר מאוחר
נפסל.

 והייתי לבן, בפתק להצביע החלטתי עתר,
 רשימת הוקמה לולא זו החלטה מקיים
 שהחלטתי רק לא חדש. כוח — הזה העולם

 שהתחלתי אלא מראש, קולי את לכם לתת
ה הצלחת למען יכולתי כמיטב לפעול

רשימה.
פתח־תקווה מרום, אדי

שמח שיהיה
ה ערב שיקולי את להסביר ברצוני
 פוליטיים דווקא שאינם שיקולם בחירות,
ש יתכן טהורים.

 להם לקרוא ניתן
צבריים. שיקולים

 אבנרי אורי את
 אנחנו כהן ושלום

 שנים. משך מכירים
 לחוות הספיקו הם
 דפי מעל דעתם את

ל ביחס השבועון
 חיינו. שטחי מרבית

 מזדהה אינני אני
 רבות, בבעיות איתם

 שיש ספק אין אך
הוכי הם דם. להם

 אני לכן זאת. חו
 כוח — הזה העולם רשימת עבור מצביע

חדש.
 דווקא קרוב אני הפוליטיים ,בעקרונות

 בצעירותי, חונכתי כך המערך. למפלגות
 מפלגות להציל כדי אולם ובתנועה. בבית
ושלום שאורי חיוני גמור מניוון אלה

 ל־ החיים את שם ימררו בכנסת, יהיו
הנרדמים. ח״כים

 היה וששון שימחה איזה לכם תארו
 הזה העולם עורכי שם היו אילו בכנסת

 ה־ שנתגלו בעת או מלחמת־סיני, בזמן
 לבון, פרשת בעת או בפורטוגל, עוזים

האומלל. סובלן של גירושו בזמן או
שע במשך פעם, היכר, קונסטנטין אדי
 שנקרא בסרט שמאל, ועל ימין על תיים,
 העולם רשימת עבור מצביע אני שמח. יהיה
שמח. שיהיה כדי חדש, כוח — הזה

נהייה גורי, דני
עורוץ חושי הישנה

 שליחי יוצאים שוב הבחירות, ערב עתה,
ומפז הדרוזית העדה לכפרי חושיסתאן

וגיסו, חושי אבא לכל. הבטחות רים
 ובכרמל, בגליל בכפרים מבקרים לין, אמנון

 של כתפו על וטופחים לאלמוני מחניפים
פלוני.
מתי עד האמיצים: לאחי פונה אני

 הזו? הקבוצה הבטחות אחר שולל נלך
 וזנבותיהם, לין חושי, עבור נצביע האם
 של בתנאים שקועים כפרינו שמרבית בעוד

ימי־הביניים?
 בכפר פעם אי חושי אבא ביקר האם
שם חיים איך ראה האם למשל? כיסרא,

התושבים?
 את יתנו הדרוזית העדה שבבני האמיצים

האמיצה עמדתו את אבנרי. לאורי קולם
 רבות. שנים כבר מכירים אנו והלוחמת

 העולם רש־מלז את משותפים בכוחות נעביר
לכנסת. חדש כוח — הזה

כיסרא כפר דרתי, אזרח
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