
באירלנד - לשרות
ל אצ״ל איש תושב־הוץ, ישראלי אני

 מזה הזה העולם של קבוע קורא שעבר,
 אני כיום שנים. 41

באיר בעל-עסקים
 לעמוד ואשמח לנד,

ו כאן לשרותכם
ה לרשימת לעזור
 כוח — הזה עולם
חדש.

למכ מצרף אני
 בני של רשימה תבי

ב וידידי משפחתי
 תקווה מתוך ישראל,

לצידכם. יעמדו כי
בהן, יעקב

אירלנד
שלטון להחליף
 אותו חשוב, לקח לכם להזכיר ברצוני

האחרו שלפני הבחירות מן ללמוד ניתן 44
מכוחה. מפא״י הפסידה לא בהן נות,

ה שאר מהכרזות נבהלו בוחרים הרבה
 זאת ועקב דאז, חרות ובעיקר מפלגות,

מירידה בחוששם בטסא״י, לבחור מיהרו
מנוסה. מפלגת־שלטון של בכוחה ניכרת

 כוחו לירידת סיכוי כשמסתמן עתה, גם
 ובלתי- נודדים בוחרים עלולים המערך, של

 פן מדאגה ורק אך בו, לתמוך מפלגתיים
הקיים. לשלטון תחליף ייווצר

להדגיש חייב חדש כוח — הזה העולם
 את ולהדריך זו, שבמחשבה האבסורד את

 שלטון לחילופי להתרגל יש כי הבוחרים
קבע. של למצב ולא

תל-אביב מרים, מאיר
הנכון האיש

 של תשומת-ליבו את להעיר ברצוני
 (העולם שירזלי ישראל אחינועם הקורא

 בו שבמכתבו, החלשה לנקודה )1457 הזה
חלו על־ידי מיזוג־הגלויות את לקדם דרש

 המועמדים ברשימת המקומות של שווה קה
העדתי. המוצא לפי לכנסת,
 אנשים של להפלייתם יגרום כזה צעד

 כדי הרשימות, מן שיסולקו מוכשרים,
 מאזן השווה. המיספרית החלוקה על לשמור

 התובע בעיקרון ופוגם מלאכותי, הוא כזה
הנכון, במקום הנכון האיש את למנות

מוצא. או מין הבדל ללא **
הולנד אמסטרדם, לינדר, דני

 רשימת בראש עומדים זה עקרון פי על
 שאחד אנשים שני חדש כוח הזה העולם

 ״עדות איש השני ״אשכנזי״, הוא מהם
המזרח״.

ד,אותיות
לתת אוכל לא גילי שמפאת למרות

 המפלגות על רבות חשבתי קולי, את לכם
ל והגעתי בארץ

 עבור אין כי מסקנה
כי: להצביע, מי

תר אנשי' א״ת:
מית.

לחי חירחור ח״ל:
לאומי. חטא מה,

מיי מאכזבת, מ:
אשת.

עתיד. ללא ל״ע:
רשימת דפ״י:
יומרה. פיטפוטי

קירקס. ק:
העולם ברשימת רואה אני זו מסיבה

 מברך אני תקווה. של ניצוץ חדש כוח הזה
יוזמתכם. על אתכם

פתח־תקווה פתחי, יעקב
רמלה לקח ^

 רמלה מפוגרום שנזדעזע הגון יהודי כל
 הזה העולם לרשימת קולו את לתת חייב

ה־ לביטול עמדותיה בזכות חדש, כוח —
 בכל ישראל ערביי לשילוב הצבאי, מימשל

שווים. עם כשוויים במדינה, החיים מערכות
רמלה עבדי, יחזקאל

וכלי עם
פנים! משוא ובלי מורא בלי אתכם,

חיפה זילברשטיין, חיים
הסיסמה

ירא? לא מי — שאג אריה
תל-אביב מאדר, שושנה

תשלום? בלי
 כדי שביכולתכם כל שתעשו ספק לי אין **

 מן כחלק הזה, העולם תפוצת את להגדיל
 לכנסת הבחירות לקראת שלכם התעמולה
הששית.
שאר שנוהגות כמו — לכך הדרכים אחת

ה של חינם הפצת היא — המפלגות
המטויים. שבועון

 להיות אשמח זו, בדרך תלכו אמנם אם
שלכם. מנוי־חינם

חיפה קסטנר, ד.
 לכן. אפשרות כל אין הצער למרבה

 היחידים הבוחרים יהיו הזד, העולם אוהדי
 המוגשת ההסברה עבור שישלמו בארץ
להם.

ברמלה רעה
 בבני מתבייש אני

 העברי הרוב שכבני ״האמיצים״, רמלה
 בהכאת חלק נטלו

 אוי הערבי. המיעוט
גבורה! לאותה

ינוקא, משה
תל־אביב

אובייק שבועון
 העולם כמו טיבי
ל צריך לא הזה,
עמ ולקבוע מהר

 כפי חד־צדדית, דה
ה בגליון שעשה
 המכים נגד אחרון:

ה ונגד היהודיים
הערביים. מוכים
 אחד שבכל נכון
 מיעוט, על להגן הטבעית הנטייה טבועה

להיחפז. לכם אל אך
 ההתרחשויות, במקום הייתי במיקרה

 שהיתר, הזה העולם חוליית את וראיתי
 אלה שניים כלום וצלם. כתב בשטח:

 זה לצד עמדה, לקבוע כדי מספיקים
אחר? או

רמלה כן־עזרא, יוסי
כן.
 חותם בארץ, המיעוט בני את שמכה מי

רו מתפרעים של זכותם על אוטומאטית
זכו על במוסקבה, יהודיים להכות סיים

יהו להכות אמריקאיים מתפרעים של תם
 מתפרעים של זכותם ועל בברוקלין דים

בבגדאד. יהודים להכות ערביים
הוא! חד דארעא סדנא

רעננה ב׳׳ץ, שושנה
המתפר גינוי תוך העברית, העתונות בכל

 יאה לא זה קבועה: אחת נימה בלטה עים׳
 זה נאה. לא זה לערבים, להתנכל ליהודים
 לא כאלה. מעשים לעשות לערבים מתאים

מהם. נלמד
 מסית בסגנון שכותב מי הנכבדים, רבותי

 מזמין רק הוא דלקה. מכבה אינו כזה
מחדש! שתפרוץ אותה

רמלה א., מחמוד
 ״בגין צעקו ופרחחיה רמלה כשמתפרעי

 חיכיתי הזה, העולם שקבע כפי לשילטון!״
 לרמלה, היום למחרת יטוס שמנהיג־חרות

 מהם ויסתייג מבצעיו ואת הפוגרום את יגנה
קרה. לא כזה דבר לא, אך לחלוטין.

 במאורעות בגין את להאשים אי־אפשר
 אוהדיו, שהם פרחחים על-ידי שנעשו רמלה,

 למראה נוגים בהרהורים לשקוע אפשר אך
היום. למחרת מחדליו

 תל־אביב קליין, כת־שכע
היבולת: לבעלי - הילודה

 המרצה פנה בן־גוריון דויד עם בחוג־בית
כמה ושאלו מיוצאי־תימן מקומי לאזרח

ה לו. יש ילדים
ארב ענה: תימני

 עשה בן־גוריון עה.
ו ביטול תנועת
אשכנ ״אם אמר:

 לי אומר היה זי
שותק, הייתי כך

אתה?״ אבל
 לא לדעתי ׳ובכן,

את לדרוש צריך
מא הילודה הגברת

בקו שמשתכר דם
 במקום למחייתו. שי

 יפנה שבן־גוריון
ה אל זאת דרישה

 שתומכים לאנשים אותה שיפנה פועלים,
ה להם ואנשי-עסקים. מנהלי־חברות בו:

האפשרות. ולהם כסף
חדרה אלמוג, יעקוב

צודקת לעולם טעות
 מודרנית חסידים ת י ר ח צנז, קרית

נתניה). — הנופש (עולם
תל-אביב גולן־בד, זרוכבלה ד״ר

(מעריב). 1694 מודל לארק למכירה
 בת־יס אדר, רחל

9
 תינתן זה כמדור קדימה זבות

 המצרפים קוראים של למכתביהב
למכתבים. תצלומיהם את

אלמוג

ינוקא

ד1ג וור110ל

לגבר 1ת
 לשמו חראוי — לגבר תן
חראויח חבירח את —

..גולדסטאר׳׳. — לשמח
 צמאון מרווח

נפש. ומשיבח

טל־אריאלי
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 טבעי שחור, לבן,
ת דו  ל״י 20-00 36־39 מי

ל׳י־י 21-00 40־46

או בעור טבעי, שחור,
כפים

ת דו  ל״י 20-00 35-39 מי
ל׳׳י 21-00 40־46

שחור לבן,
ת דו  ל״י 18-50 35-39 מי

ל״י 20-00 40־46

ר גזור חז ה ל־ ו
ת״א ,185 דיזנגוף רח־ בע״מ, נימרוד

ן ד ו ר מ י נ !
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14605 הזה העולם


