
)3 מעמוד (המשך
 נציגיכם את נראה ושוב — שניים או אחד

 החיוניים האינטרסים נגד מצביעים הנכבדים
 שבמישטר תבינו אז אולי שלכם. ביותר

 אזרחי לאומץ־לב תחליף אין דמוקראטי
 והמושחת החנפן הפחדן, הבחירות. בזמן
 אז מיד, לא אם — בהפסדו שכרו יוצא

מועטים. חודשים כעבור
 שתילחם בוזדאי בכנסת הזה העולם סיעת

 העולם שהשבועון כפי — זכויותיכם למען
 לאיש אוי אך בעבר. למענן נלחם הזה

 שמנסה לאיש אוי ידידיו. את מכיר שאינו
 למנצליו. חנופה על־ידי גורלו את לשפר
 דינו — הצאן רועי אחרי שהולך הכבש

בסיר. — וסופו צמרו, את שיגלחו
תל-אביב פדשקם, מייק

השניה המשימה
 החדרת הראשונה, המשימה ביצוע אחרי

 המרץ במלוא להתחיל יש לכנסת, כוח
 המשימה בהגשמת

תנו אירגון השניה:
 שתתסים חדשה, עה
 תפעל ישראל, את

 לחיסול ליאות ללא
ול הישן המישטר

חדש. מישטר הקמת
והצליחו! עלו
סנדוכסקי, דויד

חיפה
 כנאמנות
ובתקווה
להצ אנו שותפים

העולם רשימת לחת

 את ומלוזים בבחירות, חדש כוח — הזה
 לא כי תקודד, תוך בנאמנות, החדשה דרכה

תכזיב. ולא תיכשל
חיפה בארי, טדה

!לחיים
 אבנרי. אורי לך, הכבוד כל
הבטחותיך כל את שתמלא תקווה אני
דפי מעל שכתבת כפי הבוחרים, לקהל

הזה. העולם
 סור בנימינה, ליד כשתעבור בהזדמנות,

מינה, למיפגש אלי, נא כו להרים כדי בני
לחיים. סית

 בנימינה בראניצקי, שמעון
רן תו את ברצון יקבל הזה העולם עו  הזמנ

 הראשונה העליה איש בראניצקי, הקורא של
בנימינה. מיפגש ובעל

בלתי־קדושה כרית
בו אלפי של בפניהם ירק קולק טדי
חריו.

חידו תמורה, קידמה, להם הבטיח הוא
הח והופ, קישקושים, מיני כל ועוד שים
ימי־הביניים. לחשכת אותם זיר

 מחירה זה קואליציה, של כוחה זוהי
 ברית רפ״י: של פרצופה זהו קנוניה, של

 הקדוש־ברוך־ של סוכניו עם בלתי־קדושה
הוא.

 ירושלים כירק, דני

ד׳ארץ־ישראל אווירה
 את השבועון דפי מעל להביע ברצוני
גוועים״ ״מועדונים הכתבה למקרא שמחתי,
).1471 הזה (העולם

לא הם פעם אף שימותו. להם, שיגוועו

ש זו ארץ־ישראל, של לאווירתה התאימו
 ששים אליה כשבאנו יובל, לפני הכרנוה
ולסקלה. לעבדה

 ותחלוף יתן ומי לנו, זרה הזו האווירה
הארץ! מן

 חדרה שמשוני, מאיר

איפה? הרופאים, איפה
 את מריץ ״מה הכתבה קריאת לאחר

 מסופר בה ),1469 הזה (העולם הדוקטור?״
 את מוצאים שאינם הצעירים הרופאים על

 בזה אני לחו״ל, ויורדים בארץ מקומם
נפשי. מעומק להם

 משפחות ראיתי
 שחיו רופאים, של

 כאן, ועבדו כאן,
ב מטופלות כשהן
 לא פעם ואף ילדים,

ש למרות התלוננו,
בווילות. גרו לא

 ה־ לחו״ל, הירידה
 וההשתמ־ קארייריזם

 בספר, משירות טות
 כמה עד מראות

 הרופא מושג איבד
ממשמעותו.

ה הרופאים איפה
שלהם? היפוקרטס שבועת ואיפה אלה,

חיפה אכים, א.
מרפ״י הזקן

)1471 הזה (העולם האחרון בגליון קראתי
 היבחרו על בן־גוריוך, פולה של דבריה את
ב שצוטטו כפי לכנסת, אבנרי אורי של

אחרונות. ידיעות

שלה: בסיגנון לה לענות ברצוני
 לראש הפך מרפ״י הזה שהזקן ״אומרים

 קצת זה נכון? זה — בכנסת קטנה סיעה
 הוא שבאופוזיציה חושבת אני אבל מרגיז,
 דודקא טיפש. לא הוא — לטובה ישתנה

וכ בממשלה כששולטים הבדל יש מוכשר.
באופוזיציה.״ שיושבים

 ירושלים כדון, מינה
וחתיכות ברנשים

 מכין מה מסקרנות, מת אני שבוע כל
מר ואיך הירש, פוקה נער־השעשועים לנו
 שלו, מריה ללא ניר רמי עלם־החמודות גיש
 שלא מזור, יהודית של האח הולך מי ועם

 כל בולע שאני בן־גוריון, עידוא על לדבר
מוציא. שהוא כילה

 הברנשים כל על מילה אין העתונים בכל
 עם לחכות צריך ואני האלה, והחתיכות

 — הזה העולם של היום — הרביעי היום
בצמא. דבריהם את לשתות כדי

מעניין? זד, מי אח המרחלת, רחל דחילק,
חיפה גורן, אריה

צודקת לעולם טעות
 שנאלצים עד רב, כה למכונית הביקוש

ם לה להמתין קונים  שלושה ואף שני
(הארץ). חודשים

חיפה בראלי, מרים

ת בשנים בו א אחרונות). (ידיעות ה
תל-אביב כירגר, נימרוד

 תינתן זח במדור קדימה זכות
 3המצרפי קוראים שד זמבתכיהם

למכתבים- תצלימיחם את סנדוכסקי
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