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ם בי ת מכ
כרכה

הלבביות. ברכותי
טמרין, ר. ג. ד״ר

תל־אביב אוניברסיטת
מהכרת הודייה

מק אני כך שיהפוך, החדש, לכוח הידד
והכנסת, העם בין המחברת לחולייה ווה,

ג׳אנם

לער העברים בין
ל ישראל בין בים,

שכנותיה.
 נימד מוחמר

כפי־ ג׳אנם,
אבתאן

הזרם נגד
ב נפתח השער

 לכנסת נכנסת פניך.
מאחו נסגר השער

עכ נמצא אתה ריך.
 בודד, בפנים, שיו
עוי עיניים של וים
אחריך. עוקבות נות

 רק לא עליך כזאת ובאווירה אלה בתנאים
 פעיל. להיות גם אלא להתקיים, להמשיך

 לעמוד תוכל האם הזרם. נגד הזמן ורוב
 יום יבוא שלא בטוח להיות התוכל בזה?
 ספק כל לי אין אותך? לשבור יצליחו והם

 הדרכים בכל אותך, לשבור נסיונות שיהיו
זה. מכתבי בא ולכן האפשריות,

ו חולשה של ברגעים קשים, ברגעים
 את אותנו. זכור — כאלה ויהיו ייאוש,

 הסגור. לשער מעבר שנשארו הרבבות כל
 לא אזי מחשבות, בין קשר יש אמנם אם

 להצלחתך, מאיחולינו כוח תשאב שלא יתכן
 מרבבות במשימה, לעמידתך מתפילותינו

ומ כשלך, דופק באותו הפועמים לבבות
 בכל לעזרתך לבוא המוכנים מוחות רכבות
שעה.

 בכל אבל ויקר אמיץ פיקח, אדם אתה
 יכול שאדם למה גבול ויש אדם, רק זאת

 בפרט איש, 119 מול בודו כשהוא להגשים
גי לשבירת מומחים עומדים כשלרשותם

בורים.
 אל תועיל, לא קיומנו על המחשבה אם
 לבקש בנו, להיוועץ אלינו, לפנות תהסס

 הפעוט בדבר זה ויהי שליחות, או תמיכה
 כפי שלך. המילואים להיות לנו תן ביותר.

ה הם הזה העולם ״אוהדי פעם: שאמרת

ל להשתייך כדי לתת, שמוכנים יחידים
רשימה,״

רמת־גן גולן, ר.
האלוהים משפט

 דבר ״סוף באומרו: החכם קוהלת צדק
.נשמע הכל .  יביא מעשה כל את כי .

 ,״ .. למשפט האלוהים
 סוף־סוף הוכח בנובמבר בשני ואמנם,

 כוח ונהיה קם השמש: תחת חדש יש כי
נשמע. וקולו חדש,

חיפה אייאלי, אלי
הכבוד! כל

 הכוח אנשי פעילות הורגשה לא למה
באילת? החדש

ה בעיר הוחמצו רבים אפשריים קולות
כ־ המונה דרומית,

ה תושבים. 12,000
שיי אינה אילת אם
ה למפת עוד כת

המנ עבור ארץ?
הכבוד! כל דאט,
והצליחו. עלו

ויינשטיין, שרה
אילת

 האריה
המסויים

 מי שאג, אריה
יירא? לא

שא הידהדה אכן,
 רבבות לה ומצאה המסויים, האריה גת

ו קשובות ־אוזניים
 כוח וקם דרוכות,

חדש.
ליסיצקי, יטלום

חיפה

אנטי־חולר״ע
אש שלוי ברגע

 ה־ בעד הצביע כול
 ש־ ידעתי חולר״ע,

 האנטי־ בעד אצביע
 הוא הלא חולר״ע,

 כוח — הזה העולם
חדש.

 לואי, הטוב ידידי
 לו ואין עדיין, צעיר הוא בתמונה, הנראה

חוק לחוקק מציע הוא בינתיים זכות־בחירה.

ויינשטיין

וידיד גולדגרט
 בני־ בפני החתולים להגנת בעלי־חיים, צער
אדם.

 תל-אביב נולדגרט, חנן
מזל

טוב! מזל
לון טוכרניצקי, ג. ם. חו

!אתכם
בשמחתכם! אנו אתכם

עפולה יוסף, מור שמעון

המאכל, להמשן*
 בולטת הבחירות, תוצאות ניתוח לאחר
 לנו! נכונה עוד רבה עבודה אחת: מסקנה

 ניפרד אל־נא לכן,
ב נתגייס לשלום,

 להמשך מרץ יתר
המאבק!

מזרחי, שלום
אור־יהודה

 היומון
הטסויים
 הבחירות תוצאות

 כי בעליל, מוכיחות
 של הקוראים קהל

 המסויים השבועון
מזרחי את לתרום מסוגל

 ביום־הבחי־ תרומתו
לכנסת. חדש כוח ולהחדיר רות,

 הקוראים, קהל את להרחיב יש מסקנה:
ה־ בהפיכת אלא אחר מוצא רואה ואיני

מסויים. ליומון המסויים שב־עון
 לסייע יסכימו רבים שקוראים מניח אני

 להרים מוכן מצידי, אני, המיפעל. במימון
 ללא חודשיות, משכורות שתי זה לצורך
הצמדה. וללא ריבית

קריית־טבעון ניר, שמחה

ככש של סופו
 ידידי בין מונה אני רבות שנים מאז
 אדם בתור ומוסלמים. נוצרים רבים, ערבים
 ומאמין הערבי העם את ומעריך המכבד

ה ממסורת ללמוד הרבה לישראלים שיש
 מספר להפנות לעצמי מרשה אני — מירה
הערביים. לאזרחים קשות מילים

 ד,מצ־ אנשי בפני מתנצל אני דברי בפתח
 אינם דברי אשר ישראל, ערביי שבין פון

 ירגישו לא גם הסתם ושמן אליהם, מכוונים
נפגעים. עצמם את

 הזה העולם שלא לכם, לומר לי הרשו
 אחר גורם־חוץ שום ולא בכנסת סיעתו ולא

 בכל ושיווי־זכויות אזרחי שוויון לכם יביא
 אתם רק אם כי בישראל, החיים שדרות

 הצבעתם שנים, ארבע אחרי שוב, בעצמכם.
ואי רשימות עבור
 בעבר שהוכיחו שים

 היחידה שמטרתם
בחר קיפוחכם. היא
 בנציגים שוב תם

ל שהצביעו ערביים
הצב המימשל מען
 מפלגות עבור אי,

אחי נישול שחייבו
מאד וידידיכם כם

מותיהם.
 מנהל שנים במשך

 מלחמה הזה העולם
פלשקס ובל־ מסוכנת יקרה,

למען תי־פופולארית
 הגורם למען הצביעו מכם כמה זכויותיכם.

 ללא למענכם, פעל שאי־פעם בארץ היחידי
 — להבין אוכל עוד הנאה? לטובת תקוזה

מצ של טיפשותו את — לסלוח לא כי אם
 או הצבאי, מהמימשל שפחד בכפרים, ביע

 אין כי (אם שלו המושחת מראש־החמולה
 גבריות). או אומץ על דווקא מוכיח הדבר

 חיפה, ביפו, הבוחרים רבבות היכן אך
וכר? טבריה
ה השנים ארבע במשך היום, יבוא עוד

 תיפול או תעמוד שוב כאשר קרובות,
ציר של קולו על עבורכם, גורלית החלטה
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 לכל האלגנטית, התומכת הגרב
ביום. רבות שעות העומדת אשה

 עבה מסטרץ׳, העשוי ארוך גרב

.וצבעים דוגמאות במבחר מהרגיל,

ס רי דו
ועליזים. חיים בצבעים 3/4 ה גרב


