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מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 ממנהיגי כהן, אהרונצ׳יק היה ראשונים
לעצ ראו טעם מה תמהתי אני לכן מפ״ם.

 חוק בעד להצביע אחדות־העבודה אנשי מם
 יומנם כי הם חושבים האם הרע? לשון

פגיעה? מכל מחוסן יהיד, למרחב
חיפה רובין, עמיאל

 בעד שהצביעו והשרים שהח״כים למרות
בכפי להימצא ראויים אינם הדרקוני החוק

לדעתי, יש, הזה, העולם עורכי עם אחת פה
 בסיעת חיוני צורך

ב השבועון עורכי
השישית. כנסת

חב עצם על־ידי
 תוקנה בכנסת רותם
ולש אבנרי לאורי

 חסינות, כהן לום
 ה־ הוצאתו תתאפשר

ה של בלתי־מופרעת
 ויתכן הזה, עולם

זמ תימנע, שאפילו
הידר לפחות, נית

 המדינה של דרותה
פאשיזם. לקראת

 היא לכנסת ההליכה
לא והכרח — הכרח

עטרון
גונה.
חולון עטרץ, רפי

 יתארגנו, הזה העולם שקוראי מציע אני
 על יגנו הכנסת, לבניין מחאה בהפגנת יצאו

 נגד הדתית, הכפייה נגד הלוחם השבועון
 הפולי־ בחיים הניוון נגד הצבאי, המימשל

בישראל. סיים
תל־אביב שנון, י.

 ה־ הרשימה את המסויים השבועון יקים
מסויימת!

יפו מזרחי, מרים
 צריכים היתה: שלי התגובה״הראשונה "

 על חשבתי כך אחר ולהפגין. לרחוב לצאת
 להפגין היא הנכונה שהצורה והחלטתי זה

האפשרות! את לי תנו הקלפי. ליד
נתניה ברמן, אבי

 אבנרי. אורי של דעותיו לרוב מתנגד אני
 מוכן אני — וזלטייר שאמר כמו — אבל

 מוכן אני אותן. לבטא זכותו בעד להילחם
זה. בשביל להצביע גם

טבריה קולי, אילן
ש העובדה מן משתמטים אתם הזמן כל
 על־ידי לא הדברים נחתכים הזאת בארץ

 עם־ ועשרים מאה על־ידי אלא דעת־הקהל,
 מ־ הוראות המקבלים קטנסנים, קני־מפלגות

מושחתים. מנגנונים
 זה? את לנו הסברתם אתם פעמים כמה

 מזה להסיק מוכנים הייתם לא פעם אף אבל
 מד הכנסת לטיהור ולפעול אישית מסקנה

הזאת. החבורה
ב תופיעו ולא הפעם גם תתמהמהו אם

 עתון להוציא ראויים אינכם באמת בחירות,
בישראל.

חולון זילכר, יעקוב

וחלוצית. לוחמת חופשית, כבמה הזה העזלם
 לחבר־ גמורד, חסינות יש החוק, לפי
 חסינות, יש חבר־כנסת של לדבריו גם כנסת.
סכנה. בלי אותם להעתיק יכול ועתון
 ל־ התשובה את עצמו החוק נותן כאן
 העולם עורכי מהופעת מנוס אין בעייה.

 יבחרו הזה העולם קוראי בבחירות. הזה
 חברי- בתור ישתתק. לא שקולם כדי בהם,

והעו ירצו, אשר כל לפרסם יוכלו כנסת,
ב הדברים את להביא רשאי יהיה הזה לם

סיכון. ללא שמם
 רצון של שאלה עוד אינה לכנסת ההליכה

קיום. כורח אלא אי־רצון, או

תל-אביב כהן, אהרץ ד״ר

 שאר אל פונה אני הזה העולם כקוראת
הח את נביע לוויכוח. קץ נשים הקוראים:

 חופש־העתו־ להגנת להתלכד הנחושה לטתנו
 מיד אחד כל יכתוב־נא מעשית. בצורה נות

 על לחתום הסכמתו ובו למערכת, מכתב
 הזה העולם עורכי של המועמדים רשימת
השישית. לכנסת

תל־אביב דינרי, מיה

 ״צרעת אבנרי אורי של רשימתו פירוש
 חד־משמעי: הנו י)454 הזה (העולם וגרדת׳׳

 ככלי הזה בהעולס להשתמש שיש המסקנה
ש הזה, העולם עורכי של רשימת עבור

לכנסת. בבחירות תופיע
 הרע זזוק|לשון עושים. אתם טוב לדעתי,

במאוחר. או במוקדם עתונכם, לסגירת יביא
ל עוד תוכלו לא

עתו־ מאבק היאבק
 תופעות באותן נאי

שלי לכם הנראות
 דרך והרסניות. ליות

ל היחידה הפעולה
 עתוגכם את הציל
 לביטולו לגרום היא
הרע, לשון חוק של
 להיעשות יכול וזד.
מא על־ידי ורק אך
פרלמנטארי. בק

ה יהא לרשימתכם
 קביעת של יתרון
בנוש חותכת עמדה

 מל־ מתחמקות רבות ותיקות שמפלגות אים
וברור: חותך באופן הציגן

צבאי. מימשל
 שרירותי באופן ערביות אדמות הפקעת

ומכוון.
הפליטים. בעיית
דתית. כפייה

וכדומה. הרע, לשון חוק
והצליחו. עלו

כפר־שמריהו דייח־יס, אורי

 לשון- חוק בהתקבל כאבכם את כואבים
הרע.

 לשעבר, המתנדבים שורת מאנשי כאחד
 על הנערמים הקשיים את היסב אני יודע
 זה כל אמיתות. והמפרסם האומר של דרכו

כה. עד החוקים לפי
 הרע לשון חוק

להש אחת: תכליתו
ו המבקר את תיק

ה את ממנו למנוע
 הניתן העיקרי, נשק

— בדמוקראטיה לו
ל דעת־הקהל. גיוס

דעת־ אין פירסום לא
 דעת־קהל וללא קהל,

הדמוקרא־ מתרוקנת
המהותי. מתוכנה סיד,

 לשרת נועד החוק
 זה ואת השלטון את ארנפלד

ביק חפץ שהשלטון
 המושמץ אדם על להגן נועד אינו הוא רו•

 שטיינברג לקצין ניתן האם השלטון. על־ידי
 על- בכפיו, עוול לא על כשנאשם להתגונן,

והמדו המשטרה, של המפכ׳׳ל־לשעבר ידי
 אי־ על והורשע שנאשם מפכ״ל באותו בר

אמת?! עדות
 טוטאליטרי חוק לבטל כולנו נתגייס הבד,

 למדינת להפכנו והמאיים שמנו המפתים זה,
הכנסת! פני לשינוי כולנו ניערך משטרה.

תל-אביב ארנפלד, דויד
 החדש, החוק פרטי את בעתונות קראתי

את להציל אחת דרך רק יש כי לי וברור

חיפה כהן, ויעקוב עפרה

הול זו במדינה הריאקציה וכוחות מאחר
 סוחר־הקנוניות בהנהגת חייל, אל מחייל כים

מסו אינם שראשי־המדינה ומאחר אשכול,
 המדינה, של בעיות־השעה את לפתור גלים

ל משלכם, ברשימת־בחירות לצאת עליכם
 משטרה אשר זאת, מדינה של עתידה מען

ומתפוררים. הולכים הפוליטי והרכבה
ב קיים יהיה לא שחופש־עתונות מאחר

 הזה, העולם דפי ומעל בארץ־הקודש, קרוב
 תהיה לא דעותיכם, על להילחם תוכלו לא

 כי לכנסת. לבחירות ללכת אלא ברירה לכם
 תתקיימנה שנים ארבע בעוד אם יודע מי

 יכולים שנים ארבע במשך בחירות. בכלל
ביש הפרלמנטרי המשטר את בכלל לבטל
ראל.
ל החובה מוטלת הזה העולם עורכי על
עק כל על שתילחם המונית, מפלגה הקים

 את ושתכלול השבועון, של הצודקים רונותיו
 הדמוקרטיה שואפי המתקדמים, הגופים כל

והשלום.
חיפה סנדובסקי, דויד

 תינתן זה בבידור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתכים. תצלומיהם את
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