
 החל דבר, בכל לעסוק זמן לו מוצא נמיר,
בתח בהופעות וכלה ואסיפות, בחוגי־בית

 כדי זמן רגע לו אין אך כדורגל, רויות
הפיצויים. עניין את להסדיר

הבחי ערב הדבר, פירסום כי מקווה אני
בעניין. לטפל נמיר את ידחוף רות,

וזל־אביב נוי, א.
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,,רשי - ש׳ ברשימת תומך אני
 - חדש״ כוח - הזה העולם מת

:ש מפני
המסוגלת: היחידה הרשימה זוהי
ה של ממשי ביקורת מוסד להוות (א)
כנסת.
 בלי האזרח, זכויות למען להילחם (ב)

צדדיים. אינטרסים או כדאיות של שיקולים ,
ה בבעיית ריאלית בצורה לטפל (ג)

תנ ויצירת התקרבות מדינתנו: של בעיות
באזור. שלום למען אים

מהנדס, ,33 פיכמן, תיאודור
תל־אביב ,65 איינשטיין

אמונה להחזיר
הרשימה, עקרונות כל עם מסכים אני

כונה

 העולם כי ומקווה
 חדש בוח — הזה
 למענם, ללחום יידע

 לאזרחים, להחזיר
 את מכל, המיואשים

 באפשרות אמונתם
 במחר שינוי, של

יו יפה יותר, טוב
 עלו יותר. וצודק תר

והצליחו!
,50 כונה, יחיאל

 חשבונות, מנהל
,132 הגולן
החייל רמת

להמשיך שיוכל בדי
במלחמ להמשיך יוכל הזה שהעולם כדי

 אני איתם העקרונות, למען האמיצה תו
ארצה. בואי מאז מזדהה

,54 שלמה חוצן ד״ר
רחובות ,115 הרצל שיניים, רופא

לשלום צמא לב
 מהעם, מאוד התרחקו העם נבחרי )1(

ו מצרכיו מרצונו,
הצ כל משאיפותיו.

 בכנסת חשובה בעה
 מלהיות מזמן חדלה
ו שבמחשבה עניין

 והפכה בעקרונות,
 וממכר, למקח עניין
 במחיר המרבה וכל
זוכה. —
 פתאום לפתע )2(

 ה־ המתח כל נמאס
 גדלנו בו בטחוני,
 צמא והלב וחיינו,
ה ברשימת לשלום.

רואה אני הזה עולם
 תבוא, שלאחריה הראשונה, קרן־האור את

השלום! שמש הלוואי,
מורה, ,28 אוריאל, מריס

גבעתיים ,26 הוזע״ש
יחידי לוחם

 כעיתון עצמו את הוכיח הזה העולם
 השחיתות נגד לרחם,

הכפייה. ונגד
 בארץ היחיד הוא

 ברצינות פעל אשר
 השלום קירוב למען

 אני כן, על במרחב.
ה שעורכי מאמינה
 המסויים שבועון
ה באותה ימשיכו

ה במת מעל דרך,
כנסת.

,21 פנקס, אהובה
בניין, שרטוט

,172 מס׳ -250 רח׳

הגונים אנשים
בה מצאתי לא ,1958ב־ ארצה, עליתי מאז
ואחד אחד וכל לאימון, הראויה מפלגה

סיסמותיה. עם אחד בקנה עלה לא ממעשיה
 ולמרות שמאליות, שדעותי על־פי אף

 לדעתי, עדיין, אין החדש שלכוח העובדה
 (עשרת למישטר בקשר מגובשים רעיונות

 אצביע זו), מבחינה מעורפלים די העקרונות —
 ורק אך מסוגלים ולחדש לבנות כי בעדו,

 רואים שאינם צדק, רודפי הגונים, אנשים
)6 בעמוד (המשך

 במגע כמשי רכה
 בקלות מתכבסת

גהוע ללא

 החולצה
 אותך ההולמת

מאורע בכל
והדורה נאה

ם ה ע נ ת ו כ

רדו... לך בדובזיך דסיזולן בי
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מלניק פרסום

ה * ג צ ה ה י נ . ש . . ה ר מ ג * נ
* *
ו כוסית ללגום בוא * ק י ר ־ ו ט ר ו פ £ ב
 $ חרישית מוסיקה לצלילי נעימה אוירה *

קו ־רי רטו * ת״א ,151 דיזנגוף פו
־{י *

 צעירים לזוגות
לוקסוס דירות

 חדרים 3 2/!3 2 1/!נ כנות
 רמת־גן חולון בבת־ים
טובים בתנאים

נוחים ובתשלומים
 תל־אביב ,8 פינסקר לפנות
עצבה סוכנות ,58925 טלפון

14675 הזה העולם


