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)3 מעמוד (המשך

 להשפיע בנסיונות והסתפקתי תפקידים, לת
 השמירה ולא הפחד שלא ברור מכרים. על
 אלא יותר, לעשות ממני מנעו מעמדי על

תוכ עם הזדהיתי לא כך כדי שעד העובדה
 ולעמוד למענה לפעול שאוכל כדי ניתה,

 יסתמו שלא בשבילי היה העיקר בוויכוח.
 אבנרי. אורי של פיו את

כרשימתי. הרשימה את רואה אני מעתה
פלסנר, מאייר פרופ׳

ירושלים העברית, האוניברסיטה

שרוף אוהד
המסויים, השבועון של שרוף אוהד אני
 שנים. לארבע קרוב בנאמנות אותו וקורא

לא עדיין השישית לכנסת ערב־הבחירות
עמדה, לי גיבשתי

לב במי ידעתי ולא
שכ חשבתי, חור.
בתע יתחילו אשר
או הבחירות, מולת

 דעה לי לגבש כל
 נואמי אך ברורה.

והפירסו־ המפלגות
ביל״ רק שלהן מים
 והביכו אותי בלו

ש כך יותר, אותי
 לעצמכם לתאר תוכלו

ב־ שמחתי כמה עד
׳העו רשימת נולדה

זזדש. הזה--כוח לם
ה בבית־ספר ,842 בקלפי שי״ן הצבעיי
 קולי אם לדעת וברצוני במר, ע״ש ממלכתי

, אבד• לא
יפו לוי, (נאג׳י) רן

בא דור
 הופיע ,1959 של הבחירות לאחר פעם,

 1־1154( הזה העולם שער על בן־גוריון דויד
״המנצח״. הכותרת את שנשא

׳1154 הזה״ ״העולם

1470 הזה״ ״העולם
ה שער על הופיע הבחירות, לאחר עתה,
אבנרי. אורי שבועון

התמ שתי בין דימיון שיש לי נידמה
 את מבליט כשהוא בה ניראה הזקן׳ נות.
ניר־ והצעיר הניצחון, כסמל אצבעותיו, שתי

1471 הזה העולם

 אצבעותיו, שלוש את מבליט כשהוא בה אה
שי״ן. בדמות

בא. ודור הולך דור כבר: אמרו זה על
 רחובות עזיקרי, שמואל

ובפרחים במעשים
ב אדבר היום במעשים, דיברתי אמש
פרחים.

 ללא החדש, בנתיבכם ותצליחו תתמידו
משוא־פנים. וללא מורא
 והתכבדתי למיפעל, יד שנתתי שמחה אני
ב חדש כוח — הזה העולם נציגת להיות
 בחולון. קלפיות חמש

צורך! שעת בכל ידי לתת מוכנה
חילוו לונדר, שרה

1965 קומנדו
ה מאחורי בעומדי בנובמבר, השני היום,

הרשי פתקי על מבטי נפל בקלפי, פרגוד
ה מן לי מוכרים היו רובם למיניהם. מות

אחזני. והיאוש הקודמות, פעמים
 בקרבי נפל שניה של חלקיק באותו ממש

 אנשים אותם עבור להצביע והחלטתי הפור,
 מזה בקביעות קורא אני מאמריהם שאת

שנים.
 ,ותקוותי בלבי, חשבתי שאנס, להם ניתן

 הכזיב, לא 1948 של שהקומנדו שכשם היא
.1965 של הקומנדו גם יכזיב לא כך

תל־אביב ה., ע.

נדול יותר
 הכנים, מאמצינו שלמרות מאוד, מצטער

ל יותר גדול ניצחון להבטיח הצלחנו לא
 חדש. כוח — הזה העולם רשימת
הלבביים! איחולי את קבלו

ירושלים לוין, אלי

ההתחלה
הס לא בנובמבר, שלושה הרביעי, ביום

 את לקבוע במדינה יומון שום עוד פיק
 היו לא התוצאות כי הכנסת, של הרכבה

 גורל את לקבוע קשה היה במיוחד סופיות.
הקטנות. הרשימות

ב להוציא שהספקתם כן, אם זה, איך
 ),1470 הזה (העולם מיוחד גיליון יום אותו

 עם אבנרי, אירי של תמונה שערו כשעל
״ההתחלה״? הכותרת
בהצלחה, רב כה בטחון לכם היה כלום

מראש? השער את שהכנתם כך
ירושלים מרדכי, כן ניפים

בה
לחי! כה

קוראים זוג
פוריה עבודה

ה של הראשונות התוצאות היוודע עם
 עבודה לכם מאחל הריני לכנסת, בחירות

במשימה. והצלחה בכנסת פוריה

ן1ד7ו ר1ת י פ
לה, מצפים ישראל שתושבי המכונית

ה ע י ג ה
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בלבד ליי 12,975 ־ המחיר
 נוחים רכישה בתנאי

 כל של וסדירה מידית הספקה
רומאו. אלפא דגמי

*

הישנה מכוניתך את מחליפים אנו
שה בדופיו חד

והמורחב. החדש והמכירה התצוגה באולם בקר

תל-אביב לאזור הבלעדיים המפיצים

א ס קו ל ת ״ ע ב
 מכוניות לשווק החברה
42 גבירול אבן רה׳ תל-אביב,

 לנהוג רשאי הנך
 מרוץ במכוניות

רשיון ללא
התערוכה כשטח
 יום כל הפתוח

חצות עד 5מ־

״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.

 תל-אביב בנבנישתי, רמי
למחוקקיו ואוי לחוק אוי

למחוקקיו. ואוי הרע לשון לחוק אוי
 לוי של פרצופיהם את לעצמי מתאר אני

 ח״כ כשישא ואחרים, אונא משה אשכול,
 יהפוך החוק בכנסת. דברו את אבנרי אורי

ה ערך את שווה שלא לחוק רגע באותו
כתוב. הוא עליו נייר

 נתניה כן־׳משה, אבי

ועשרים מאה עד
 מבין איני אך בנצחון, לזלזל רוצה אינני

 ממכרי, רבים בקרב שאחזה השמחה את
הזה. העולם אוהדי
 חיל־ להחדיר הצלחנו אומנם השמחה? מה
המשי ראש־גשר. רק זהו אך לכנסת, חלוץ

 מזו גדולה יותר הרבה היא שנותרה מה
 ותשעה־ מאה עוד לכבוש יש בוצעה: שכבר
ישראל. בכנסת מקומות עשר

חיפה לבני, שוש

הכבוד כל עם
 לכנסת, לי שיש הכבוד כל עם דחילקום,

עבודת חשבון על שם שליחותכם תהיה שלא
בעתון. כם

 העתון אך הולכת, וכנסת נבחרת כנסת
נשאר.

חיפה קרן, בתיה

 תינתן זה סמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתכים. תצלומיהם את

0 זום 7עבני !
דדיו

ה י ז י ו ל ק ־ ט י נ ו ר ט ק ל ז א

 חדשים קורסי־ערב נפתחים |
 ומעשי עיוני למוד

 משוכללות במעבדות
למוד ספרי הספקת

ה ת״א, ד ו ה י ־ ן ל חיבה, 16 ב צ ר 4 ה 4

 עבודה ובלי
בשעות הרשמה

5-8; 9-12

 חדשים קורסיי־ערב נפתחים
 עבודה־מעשית חדרי

 משוכללים
 למוד ספרי הספקת
 שרטוט ופלי

 כשעות הרשמה
5-8; 12—9
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שרטוט
אדר׳־עקטידוז מכונזר

, א ״ ת ה [ ד ז ה י ך  26 ב
) * ל ה3ח צ ר 4ה 4\


