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הכדורגל עונת התחלת עם ■1

 סנווס עתון
 ומגוון מלא

 ררא מצורו
 מחיו חוסנה

 מהיום החל
ל כ ב יום ו
אחרונות יידיעווז

מכתבים
הקול חסרי
 בדרככם! והצלחה ומבורכת׳ סובה שנה

רמון, הר א/ס וצוות, קצינים
הולנד רוטרדם,

 ואנשי האוניה קציני צירפו הברכה אל
 הכללית, ההסתדרות אל מכתבם העתק צוותה
מחזי הם כי המסביר חתימות, 14• הנושא

 כשהיא לאונייתם, שנועדה הקלפי את רים
 זכותם הוכרה שלא כן על כמחאה ריקה,

כות תקווה,״ ־אנו לכנסת. בבחירות לבחור
 ומדינת יבוא ־שיום רמון, הר אנשי בים

ה שהימאי בעובדה תכיר בכללה ישראל
 המדינה, של לביסוסה וחשוב חיוני ישראלי

ומת בבית־הכנסת היושב מהרב פחות לא
לשלומה.״ והערב השכם פלל

אשמים! אתם
לכם, להעיר מאוחר לא שעוד לי נידמה

 הזה (העולם שלכם השנה איש בחירת כי
לחלוטין. מיותרת היתד. )1463

 אחד באיש לבחור מוגזם קצת זה ראשית,
ב במעט לא אשמים אתם שנית, פעמיים.
 צילו את עדיין מטיל שבן־גוריון עובדה

מדינודישראל. של מהלכיה כל על
 מישיש פירסום קצת חוסכים הייתם אילו

 כל בפרוטרוט מתארים הייתם אילולא זה,
 כל מצטטים הייתם אילולא מצעדיו, צעד

 היה מזמן שכבר יתכן מפיו, היוצאת שטות
הלאומי. הזכרון מן האיש משתכח

ירושלים טולין, אלכסנדר

כקיבוץ גרמנית
 עם לישראל שבאתי גרמניה, נערה אני

 !מחברותי, שתיים
ול כאן לעבוד כדי

היהו העם את הכיר
 עדיין מקרוב. די

הרו תחת אני חיה
 קבלת־הפנים של שם

 בירושלים שנערכה
 המערב־גר־ לשגריר

 פאולם. רולף מני
נוכ הייתי במיקרה

ה בעת במקום חת
התרחשויות.

ב הופתעתי, לכן
 אצל ביקור עת

הקי באחד משפחה
 כשהוגשה בוצים,

שי של קופסה לנו
מתוצ בוטנים מורי

ו גבעת־חיים, רת
בגרמ כתובת עליה
 בפי מילים אין נית.
תד את לתאר כדי

המתי.

המאמין אשרי
ה (העולם האלוהית״ ״הקומדיה הכתבה

 עליון כוח של התערבותו על ),1463 זה
מוכי רפאל, יצחק לשעבר סגן־השר לטובת

 אשרי ידוע: פתגם של אמיתותו את חה
המאמין!

רחובות ברלינסקי, יצחק

האלו של לקיומו הוכחה אינה זוהי אם
להיות? יכולה אחרת הוכחה איזה הים,

 עכו פרץ, שושנה

ל... צחוק, צחוק אכ
 )1464 הזה (העולם הכנסת״ ״פרוטוקול

ברצינות? או בצחוק נכתב
ש מה כי הוכיחה׳ כבר ישראל מדינת

אצ הופך להומור, שקול אדם אצל נחשב
שפרו לנו ערב באמת מי למציאות. לנו

 לזה זהה יהיה לא 1968ב־ הכנסת טוקול
קניוק? יורם כתב שאותו

חיפה מורוגינסקי, איתמר

שולץ
שולץ, הילדה
יזרעאל ענוק

חדש אור
 אלכסנדר הקורא של מכתבו את כשקראתי

ורד שלום ״בקש ):1458 הזה (העולם זרחין
 באלא־ ״רב העורך במאמר נזכרתי פהו״,

באמה״.
 מכתבי מופיעים בפעם פעם מדי בכלל,
 קרובה המקורית היהדות רוח אשר קוראים
יחד לפעול אלה לקוראים מציע אני לליבם.

כדי חדש, כוח — הזה העולם רשימת עם

 מידי התמימה, הישרה, היהדות את להציל
הרוכלים.

חדש! אור למען החדש, הכוח עם
תל-אביב כן*חייפ, נתן
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״רשי - ש׳ כרשימת תומר אני
 - חדש״ כוח - הזה העולם מת

ש: מפני
חוקה! דרושה

ו חדשה נציגות לכנסת לשלוח ברצוננו
תכנית וראשונה בראש תיזום אשר צעירה,
בא לשלום מקיפה

במדי ושנוי זור,
החוץ. ניות

ב מלחמה דרושה
ו המדכאים חוקים
 דמוקראטיים, האנטי

ה לשון חוק כמו
ל הדת וחוקי רע,

מיניהם.
למ חוקה נחוצה

 לחוקת בדומה דינה,
 ארצות־הברית.

,3ל פניאל, יוחנן
 משרדי מייעל
לסיכון, ומומחה

פניאל
פתח־תקוה ,36 גורדון

שלום כפייה, חולירע,
 השבועון, הופעת בהמשכת רוצה )1(

 לשון חוק ובביטול הנוכחית, במתכונתו
הרע.

 תהיה הזה העולם שרשימת מאמין )2(
הד בכפייה והעיקרית העיקבית הלוחמת

תית.
 אותה במרחב, יוזמת־שלום דרושה )3(

 — הזה העולם רשימת רק להביא מסוגלת
חדש. כוח

גלף, ,32 נחמיאם, יעקב
גבעתיים ,18 הל״ה

יוצאי־דופן
 משוחרר חדש, כוח היותכם בגלל )1(

 ונד קדומות מדעות
 ראיה עם אובנות,

 עז רצון ועם חדה
 מצבי לשנות וכנה

דר ולחפש שיגרה,
חד ופתרונות כים
 הבעיות לכל שים

והגדולות. הקטנות
 היותכם בגלל )2(

 עוז עם יוצאי־דופן,
דב להביע ויכולת

מקו וריעות רים
בלתי־ לרוב ריות,

אפרתי ה־ עם וגם אהודות,
ולהי להמשיך אומץ
1 עליי׳ו• לחם

אתכם. זהות מרגיש אני
יהלומים, לוטש ,28 אפרתי, ניפים

פתח־תקוה ,31 אחדות שכון
נחוץ! אני

 משיגרת שיחרוג חדש, למשהו מצפה
 חדשה, למפלגה מצפה הקיימות. המפלגות

ש הרגשה לי ולתת אותי להלהיב שתוכל
מה. לדבר נחוץ אני

חקלאי, ,30 יקיר, מקם
סגן קיבוץ

שחיתות נגד שלום, כעד
,יש לשלום הכנה בשאיפתכם מאמין אני

 ש־ ובכך ראלי־ערבי,
 ה־ בפני בלם תהוז

ה אשר פאשיזם,
 הנוכחית ממשלה
(ה לקראתו הולכת
 חוק חקיקת ראייה:

הרע). לשון
 בעמדתכם אתכם
 הכפייה נגד האיתנה
 חיסול בעד הדתית,

 העדתית, ההפלייה
כ העזתכם ובגלל
 שחיתות. גלויי

ששץ, אליעזר
פקיד, ,40

ששון
תל־אביב ,73 :ינשטיין

תקיפה אופוזיציה
 בעלת־ לאופוזיציה אני מצפה שנים כבר

בובות. רק שם יש עכשיו עד מישקל.
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