
מכתבים
חדש כוח

 את להקים החלטתכם על כשימחה קראתי
 עלו חדש. כוח — הזה העולם רשימת

והצליחו.
 נמצא מהארץ, מדי מרוחק אני לצערי

 לפני אחת ״תחנה ,70״ צפוני רוחב בקו
 בעד להצביע אוכל שלא כך העולם•* סוף

לכם. נתונה אהדתי כל אך רשימתכם,
 כתרים מאה של תרומה רצ׳׳ב כן כמו

 45כ־ — נורבגיים
 גדול מומחה ל״י.

 כיוסף אלה, בעניינים
 פעם הסביר אלמוגי,

 עולה אחד שקול
 קבלו ל״י; 40־50
 בתור הכסף את

 שאינני לקול כופר
למענכם. לתת יכול

ע אחר: ובעניין
 טובה להחזיק לינו

 ל- שקרא לבן־גוריון
 צברי בשם רשימתו

 אני כרפ״י. נחמד
ה שאר שגם מציע

כמוהו. תעשינה רשימות
 — שמולי״ק תיקרא אגודת־ישראל למשל:
 ישראל לעם ופקחים משגיחים שומרים

קדוש.

 יושבי מפלגת — מיכ״ל יקרא המערך
לנצח; כיסאות

ל לקרוא תוכל הדתית־לאומית המפלגה
 רשימה וקנאי נאמני — נורי״ת עצמה

תורתית. יהודית
 להבדיל, חדש, כוח — הזה העולם רשימת

ה ישראל רוצי איחוד — ארי״ה תיקרא
מחודשת.

, א. מן ת ו נורבגיה מרומסו, חי
ממרחקים! אתכם,

אוקלה, עבאדי, שאול
ארצות־הברית

 לשון לחוק הצעות־התיקון דחיית בעקבות
 נזכרתי הכנסת, של המיוחד במושב הרע,

על המדבר ברכט, ברטולט משל בקטע

 את שאיבדה ממשלה של בעייתה פתרון
 לא כלום הדבר, כך ״אם העם: של אמונו

 פשוט הממשלה אם יותר נוח זה יהא
באחר?׳׳ ותבחר העם את תפזר

תל-אביב ציירת, שמיר, גירה
 בטן, אל בסן כהן! ושלום אמרי לאורי

בבחירות! להצלחתכם
ואברהם, חזקי רפי, ברוד,

מזרע
 — הזה העולם רשימת לראשי מציע אני

 להחדיר כדי מאמץ כל שיעשו חדש כוח
ב הערבית האוכלוסיה אל השבועון את

ישראל.
 של ערבית מהדורה תוציאו שלא ולמה
ש ערביים, סטודנטים די יש הזה? הסולם

!

חיותמן

 הנדרשת העזרה את לכם לתת מוכנים יהיו
מהם! אחד אני לבך.

 האוניברסיטה דוטפי, משעור
ירושלים העברית,

 הזה העולם ברשימת להופעתכם ברכותי
חדש. כוח —

 כי להציע רוצה אני זו, בהזדמנות
 סדירים מושבים קיום למען בכנסת תפעלו

 שמושבה הים־תיכונית, האוניברסיטה של
בישראל. גם בצרפת,

שתצ אינשאללה!
ותיבחרו! ליחו

עדן, שמעון
גרמניה ברלין,

ל רבות תמהתי
הקומוני חוסר פשר
ו הכנסת בין קציה
 של לפישרה העם,

 באזרח ההתעמרות
ה החוקים במסגרת
ה ולפשר קיימים,
 של הנוראה מתינות

בארץ. העתונות
 הרע לשון חוק
 כח־נת על שמעתי ואז הסיאה, את הגדיש

 העולם ברשימת להופיע שלכם השבועון
>4 בעמוד (המשך

 האוניברסיטה דייה ז
ירושלים העברית,
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עורך. נעורי את להרוס הרוצים גורמים
 אם מתחדשים, עדיין עורך תאי אם גם

החופשי, באויר החיים את אוהבת את
 מן 70ס/ס( יבש, עור לך יש אם וביחוד
ליובש). נוטה עורן הנשים

לך. נועדו 31011 ׳*©ס מוצרי
 קמטים לקבל נוטה אוויר, מזג לשינויי רגיש — לחות וחסר יבש עור

 מכילים רובינשטיין הלנה מוצרי האפור. את עליך מקשה מהירות, ביתר
נעוריו. לשמירת עורך זקוק להם תרכיזים אותם כל את

 31611 ס6\7 016311561: 000061111316 ובלעדי ״חדיש
 פנייך אפור את ממיס כפולה. שפעולתו ובלעדי יחיד נקוי תכשיר
 קטיפתי רענן, נקי, עורך הנקוי לאחר עיסוי. כל ללא כאחד ועינייך
 פנייך את ניקתה קסם יד כאילו שמנוניות של ממעטה וחפשי

ל׳׳י) 11.30( ועינייך
316״ ס6ז* £011118100 חיוני *צורך

 קטיפתית רכות לעור מוסיף ושמש, רוח בפני הפנים עור על מגן
ל״י) 7.80( האפור לקבלת אותו ומכין חיונית, ולחות

א י ל פ מ £1160 ס6¥ו 016301 *
 ומאפשר הפנים, עור על המאיימים בקמטים לוחם העור, את מזין

בגאווה. השלושים שנות את לקדם לך
 זמן יום־יום להקדיש חייבת את העור נעורי להארכת מכל: וחשוב
 עורך את ולהרוות להזין 51611 06״! 0163111 ל־ ולאפשר בעור, לטפול
ל״י) 12.60( הצמא
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