
)3 מעמוד (המשך
 השישית. לכנסת לבחירות חדש כוח — הזה

 של גליון לראשונה קניתי סקרנות מתוך
 לפתע הרגשתי צעיר וכצבר הזה, העולם

 הקופאת במדינתנו החסר משהו יש שאם
 חדש כוח זה הרי שמריה, על רב זמן מזה

בדמותכם.
סימ בלי ״תה העורך כתבת את קראתי
 נגע והוא ),1461 הזה (העולם פאטיה״

 הזדהות הרגשתי לא רב זמן מזה לליבי.
 עם כמו כתובה, מילה כל עם עמוקה כה

הכתבה. מילות
 אין חינם זו כתבה להפיץ עליכם לדעתי

 טובה בחירות הסברת קיימת האם כסף.
מזו?

 ברשימת נלהב לתומך הפכתי אישית,
 כבר גייסתי חדש. כוח — הזה העולם
 קולותינו זה. לעניין מבני־משפחתי עשרה

 צאו לרחוב, צאו אנא, אך לכם. מובטחים
 בקנה־מידה לעבודת־תעמולה צאו להמונים,

רחב!
תל־אביב עמל, נבעת לוי, שלמה

החותמים בין הייתי כי הזכירה העתונות

 העולם רשימת של המועמדים רשימת על
חדש. כוח — הזה

מ להפחית מבלי
 חתימתי של ערכה
 העולם רשימת למען
חדש, כוח — הזה
 כי להדגיש עלי

ב באה בה תמיכתי
 חוק נגד מאבקה של

הרע. לשון
 אגודת ועד כחבר

בתל־ העתונאים
 לי נהירים אביב,
הנע הקשיים היטב
 מאבקו בדרכי רמים

העתוג־ ציבור של
ה־ נגד במדינה אים

אבנרי

חוק.
 עם מזדהה שאני דבר של פירושו אין

 העולם רשימת של במצעה אחרים סעיפים
חדש. כוח — הזה

 אחרונות, ידיעות אבנרי, אריה
תל־אביב

 של קבוע וכקוראהנגב בירת כתושב
 הריני הזה, העולם
 קולי אתן כי מודיע

ה העולם לרשימת
 חדש. כוח — זה

אוה ישנם כמוני,
 בעירנו. רבים דים

 פותחים אינכם למה
 נרחבת בפעולה פה

ולמעננו? למענכם
רדון, אשר

באר־שבע

 את בסיפוק קראנו
רשי־ במצע הסעיף רדון

הת מובעת בו מתך
ה וכל לחוק־המושבים חד־משמעית נגדות
בזה. כרוך

 הערכתנו את להביע החליט אגודתנו ועד
ל הברורה העמדה על לרשימתכם ותודתנו

 זו בעמדה רואים אנו הנ״ל. החוק גבי
 הציבורית, לתודעה ענייננו להחדרת תרומה
ועל־ חברי־מושבים, ולרבבות לנו רב ועידוד

הברכה. על תבואו כך
אברהם, כן־דרור אדיאם, הרצל

 היסוד חרויות להגנת האגודה ועד בשם
בישראל המושבים חברי של

אתכם!
 גבעתיים כהן, ויצחק רונית

— הזה העולם רשימת להלומת ברכותי

נגי

חדש! כוח
 לכנסת בלכתלם

למ הרבה תתרמו
היהו בין ההבנה ען

 כפי ים,3וד,ע| דים
מ כה עד שעשיתם

ה העולם דפי על
זה.

והצליחו! עלו
מוהמד אחמד

קרעה כפר נגי,
 לצידכם! אני גם

לכך ההוכחה את

מו משתמשת היא ת תו השב ו !בעולם ח
ר ו ד ב י י מ מ ו א ל נ י ל ב ם ש י ר ו נ  ת
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