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מכתבים
חדש כוח

 יוצאים הייתם לא הרע לשון חוק לולא
 מאד שמחתי זאת בכל הפעם. גם לבחירות

 — הזה העולם רשימת את הקמתם שאתם
חדש. כוח

אשקלון מנחם, יוסף

 חדש נוח — הזה העולם של הוועידה
)1460 ׳הזה (העולם

 בלתי חוזייה ׳ היתד.
נשכחת.
 לראות היה נעים

דמו אשר אלה את
וה המוסרית תה

מדינ של חופשית
להם. יקרה תנו

על לכם ברכותי
אח נגררתם לא כי
 עסקנים צירוף רי

 לעשרת בעלי־שם
ה של המועמדים

רשימה.
יפו פניקס, נפתלי

 ועלינו הזה, העולם את קראנו שנים
אך בנאמנות. אותנו שירתתם כי להודות

 לא־נעימה: הרגשה בקרבנו קיננה תמיד
 קיבלנו, אנו חד־צדדי. היה בינינו הקשר

נתנו. ולא
 לעזרתנו. זקוקים אתם שמחים. אנו עתה

 רשימת עם אנו מכם. אותה נחסוך לא
חדש. כוח — הזה העולם

תל-אביב לוי, ושלום כתיה

 רשימת של המועמדים רשימת הרכב
 לשכנע כדי דייו חדש כוח — הזה העולם

עבורה: להצביע בר־דעת כל
 זכרוני, הפועל; ומזרחי התעשיין ארנפלד

ה גרוס וסיבי לצבאיות המצפוני המתנגד
 בחו״ל עמו בשליחות שעשה גלעדי, לוחם;

 כשלחם כלל־אנושית, בשליחות שעשה וסגל
 בן־משה, בספרד; הבינ״לאומיות בבריגאדות

 למניעת מהליגה שבא וברנע, ממפא״י שבא
הספרדי. וכהן האשכנזי אבנרי דתית, כפייה
 אותי, גם עימם ויחד אותם, שמאחד מה

 לשלום ישראל: פני את לשנות הרצון הוא
ולחרות.

באר־שבע עזורי, משה

 להסתמך תמיד ניסה הזה חעולס עורך
 אך הקורא. של ומידת־מישכלו תבונתו על

 אל פונה והוא זו, מסורת לדעתי זנח עתה
הרגש.

 ושלום אבנרי אורי של התמונות הבלטת
 את מסויימת במידה מזכירה למשל, כהן׳

פולחן־האישיות•
 קולו את שאתן האנשים מאותם אחד אני

 אבל, חדש, כוח — הזה העולם לרשימת
 המכתבים במדור לראות רוצה הייתי אנא,

סיו לי יש אלה, בהיעדר נגד. מכתבי גם
טוטאליטאריים־קונפורמיסטים. טים

פנקס

רזובגק \ תחרות
תו חסו ין של האדיבה ב ,:  נפגעים לילדים ישראלי איגוד *,,

ת  ת״א קורן צמר בהנהל

10.9.65 בתאריך רשמית נפתחת
שרות ם ע סי ערך יקר* פר

ת חרו ת .לויט־ צמר של הסריגה ב
 42 ,40 ,38 במידות סריגה במכונת או ביד סריג כל סרגי

 ״מקסים״ — ״אקרילן״ החדש הסריגה מחוט
ת והשתתפי ת הנושאת הסריגה בתחרו ם א  הבאים. הפרסי

(בלי וחזרה לנאפולי נסיעה • קסטור כביסה מכונת
 • בן־גל של שוכרט פטיפון רדיו • אינטרנציונל מיסים)
 מצלמת # מאקרילן שטיח • אמפיסל כביסה מכונת
 םו!ז • דלת־ ״פלסט מחיצה # קרט פוטו — קאנון נשים

 • 8 ארט סריגה מכונות 10 • מפואר במלון שבוע
 • מאקרילן שמיכות 3 • .לויט״ צמר שמיכות זוגות 3

ערך. יקרי תנחומים פרסי ועוד
בעתונות תתפרסם ההרשמח תחנות רשימת
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גבעתיים עתונאי, בר־שירה, צבי

 שהופעותיכם מכך מודאג אך לצידכם, אני
 תרבותי־אינטלק־ אופי נושאות והערכותיכם

 גם וכן מדי, טואלי
המועמדים. רשימת

 רוצים אתם אם
ר בקולות לזכות

 שתוכלו כדי בים,
ל לכם אל לפעול,

 לאינטליגנטים פנות
 חייבים אתם בלבד.
ל לעומק, לצלול

 של התפיסה רמת
 במישור ההמונים.

ל עליכם שומה זה
 המפלגות מן למוד

הוותיקות.
ראשון־לציון כרמי, משה

 הרע לשון חוק רק כי לכם מאמין אינני
 הזה העולם רשימת את להקים אתכם דחף

ל עד מחושב אצלכם הכל חדש. כוח —
 מתוך לדעת למדתי זאת — הפרטים פרטי

 לכן, המסויים. בשבועון רצופה קריאה
 תירוץ, רק לכס שימש שהחולירע כמדומני,

שנים. כבר מתכננים שאתם לצעד
 שאתם מסקנות: שתי להסיק ניתן מכאן
 בהופעתכם למופת, פוליטי חוש גיליתם

הע המסורתיות כשהמפלגות המתאים, ברגע
 להתפכח החל הישראלי כשהאזרח צחנה, לו

 לסמל הפך הרע לשון כשחוק מאשליות,
 בשלטון שיריבכם ושנית, בישראל. השלטון

 תירוץ לכם בספקו מזה, ההיפך את גילה
כלוחמי־חופש. להופיע נוח

)4 בעמוד (המשך

כרמי
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