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 כי לי שנידמה המצב, ניתוח כאן עד
 אצביע כשלעצמי אני באובייקטיביות. נעשה

 אינני אישיות מסיבות כי אם עבורכם,
ואימונית. תעמולתית לעבודה להירתם יכול

עילית נצרת כגן, יצחק

 אותי שיכנע המועמדים רשימת הרכב
אמון. בכם לתת אפשר כי סופית
 — הזה העולם רשימת ממועמדי אחד אף

 הפוליטיות למיסגרות שייך אינו חדש כוח
 אי־פעם היה לא מכם אחד אף הישנות,-

 אלא המסואבים, למנגנונים קשור בעבר
הנכון. הוא ההיפך
 אחד במעברות, בהתנדבות עבד אחד

 בספרד, לחם אחד המתנדבים, בשורת היה
 דפי ומעל שמשון בשועלי לחמו אחרים

 במפא״י, אמנם היה אחד המסויים. השבועון
 בזמן, אותה עזב כי ייאמר לזכותו אבל
והצליחו. עלו להזדהם. הספיק לא

טבריה שוורצמן, צפורה

 כוח — הזה העולם לרשימת מאחל אני
השישית. לכנסת בבחירות ניצחון חדש

כראשי־ לקרוא ניתן השבועון שם את

ו* עתידנו, הבחירות :כלהלן תיבות
ע לכנסת פנינו מו
 זאת הקורא, דות!

המטרה!
זכאי, רפאל

פתח־תקווה

זכאי
(או שידידיו מתועב

 פירסם 9.7.65ב־
ר אחרונות ידיעות

 הסעד שר עם איון
 בורג, יוסף הד״ר
 כי השר אמר שבו

 שבני־אדם ״כנראה
לחלוטין״. השתגעו

 רעיון בדעתי עלה
 קיים עוד כל מעניין:

 הרי הרע, לשון חוק
ש בכך חטא שהשר

 אזרחי את כינה
 משוגעים. ישראל

לב אפשרות האין
חסי ביטול את קש

 העמדתו ואת נותו
 חוק אותו לפי לדין,

מתמצא איני — ידידו

בלהי טרחו במפד״ל) הפנימיים בעניינים
לאשרו? רבה כה טות

 לשון חוק את שיברו והצליחו! עלו
השאבעס! חוקי ואת הרע

עתלית גשן, עובד

 פנאי לכם יש אכן כי להאמין לי קשה
 שכן למערכת, המגיע מכתב כל לקרוא
מאבק עם המזדהים ואלפים מאות יש כמוני

בפרט. החולירע ונגד בכלל, כם
 העולם של מושבע קורא היותי למרות

 משלכם שונות דיעות פעם לא לי היו הזה,
 שלם בלב עתה, אך שונים. נושאים על

 לרשימת קולי את אתן שקט, ובמצפון
חדש. כוח — הזה העולם
והצליחו. עלו

ירושלים בן־מאיר, משה

 הריני הארץ, מן רחוק היותי מפאת
 על בשמי לחתום יפוי־כוח לכם שולח
 — הזה העולם של הרשימה הגשת טופס
 חיזקו בדרך. תרומתי לכנסת. חדש כוח

ואימצו!
קאמרון יאונדה, מירום, ברוך

ב כבר הראשונים: זכות מגיעה לי
הזה. העולם עבור הצבעתי האחרונות בחירות

 משוא וללא מורא ״ללא פתק על כתבתי
לקלפי. אותו והטלתי פנים״
הפעם הפסולים. בין קולי נימנה אז

לא.
ירושלים מציוני, ץ שמע

 פעילותי אודות בפירסומים כי ראיתי
 העולם רשימת למען
חדש, כוח — הזה

 בטעות נשתרבבה
ב כמרצה הגדרתי

אוניברסיטה.
 מאוד לכם אודה

 זה פרט תתקנו אם
 הפירסומים בכל

אודותי. הנוגעים
ב מרצה אני אין

 לא אף אוניברסיטה,
 צורה בכל קשור
זה, בתפקיד שהיא

 למ״א סטודנט אלא
 אין במדעי־הרוח.

 אי- ולי לאוניברסיטה שתיגרם רוצה אני
זו. מטעות כתוצאה נעימות

ירושלים כן־־עזר, אהוד

לעצמנו חובה ראינו תיכון, תלמידי אנו,

!בעולם ביותר הטוב נחמו השו₪ת !)1ה
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