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מכתבים
)3 מעמוד (המשך
 כפר- מעשה את לציבור ושגילו קיביד*
קאסם.

ירושלים חסין, אסתר
 — ז״ל החמישית הכנסת בהלם. פולי

שנב מעם, מורמים ועשרים מאה של אוסף
 דמוקרא־ באופן חרו
תפקי את וסיימו טי
 ה־ את בקוברם דם

 לא — דמוקראטיד,
 חוק מלקבל נרתעה
חוק רע: שכולו
הרע. לשון

 אני למקצוע, כחבר
ל ממרחקים מצטרף
מכ את ראו מחאה.

 של כלחיצת־יד תבי
הגדו לכמות עידוד.

 בני רשימות, של לה
ו מפלגות רשימות,

 דרושה בזה, כיוצא
 העולם רשימת חדשה: איכות בעלת רשימה

פנים. משוא ובלי מורא בלי — הזה
דנמארק קופנהגן, כהן, עלי

תש נא אל הזה, העולם רשימת הקמת עם
באשקלון. נאמנים תומכים לכם יש כי כחו

ב החדש הכוח סניף את להקים נשמח
 מכם. לאות מחכים עירנו.
אשקלון החוף, פנינת מערכת גלעדי, נעים

ואימצו! ,חיזקו הזה: העולם לעורכי
 מסד תשמשו כי מאמין אני ותיק, כקורא
 שתציב לוחמת, חדשה, המונית, לתנועה

במרחב ישראל השתלבות את מאוזייה בראש
ישראל. של הבעיות בעיית שזוהי —

ירושלים פיינסון, מרק

הזה העולם הקוראים: רוב לדעת מצטרף
לכנסת! —

בת-ים אלבשן(פרושנסקי), דניאל

ה במשך עתונכם של קבוע קורא הנני
מצ אני כי לציין ועלי האחרונות, שנתיים

יותר. מוקדם אתכם גיליתי שלא טער
 לרוץ להחלסתכם הכבוד כל העניין: לעצם

לכם. נתון קולי לבחירות,
 הייתי אולם שלחתי, ההצטרפות מכתב את
 והנני בפעילותכם, לכם לעזור גם רוצה
עלי. שתטילו תפקיד כל למלא נכון

 לשרותכם עומד אני אך עדיין, חייל הנני
הערב. בשעות

תל־אביב חייל,

 רשימת הקמת על הידיעה למקרא שמחתי
ה זה הזה. העולם

 חיזקו חיכינו. לו יום
ואימצו!

סייג, משה
 מגדיאל
 רשימתכם־רשימתנו

ה־ חופש בעד תהיה
 המימי נגד עתונות,

ה ונגד הצבאי של
הדתית. כפייה
אתכם! אני

חלסדי, דויד
בני־ברק

 לכל מתנדבים אנו
הזה. העולם רשימת בשרות תפקיד,

תלמידים, קבוצת
חיפה היהודי־ערבי, בית־הספר

 לבחי־ הזה העולם רשימת להופעת ביחס
מס להעיר ברצוננו השישית, לכנסת רות
הערות: פר
 ובעולם, באזור המשתנים בתנאים )1(

 מדיניות- שקו מראש לקבוע לדעתנו, אין,
 צצה אז כי ניטראלי. להיות צריך החוץ

 או הודו נוסח ניטראליזם נוספת: שאלה
עצמ במדיניות לדגול מוטב שוזייץ? נוסח
 ל־ דוגמאטית בצורה להתחייב מבלי אית׳

 להשתייך לא או אחר׳ או זה לגוש השתייך
זאת. יכתיבו השעה צרכי כלל.
 למען הצעותיכם את שתפרטו רצוי )2(

 בלי כלכלית עצמאות אין כי המשק, הבראת
 השנור מדיניות ולהיפך. מדינית, עצמאות

 זרות, למעצמות ישראל את קושרת הנוכחית,
עצמאותה. את הורסת

 ליחסי גישתכם מה לדעת לנו חשוב )3(
הגרמניות. שתי עם ישראל

 הדרכים הן מה לפרט לדעתנו יש )4(
במנגנו האזרח של תלותו וביטול לצימצום

 ההכרח את להדגיש חשוב המפלגתיים. נים
ההסתד המונופולים של שליטתם בצימצום

את הבריאות, שרוחי הלאמת את ^,רותי

הממ במשרדי המפלגתית הפעילות שלילת
המקומיות. והמועצות העיריות שלה,

 יש ערבית—עברית התקרבות למען )5(
ה במנגנוני הערביים האזרחים את לשלב

 מעורבים, מגורים לעודד והעיריות, ממשלה
 חדשה, לעליה שנועדו פיתוח בעיירות אפילו
 כבר ערבית וללמד מעורבים בתי־ספר ליצור

הנמוכות. בכיתות
מס הרינו הנ״ל, ההערות השמעת עם יחד
שהתפרסמו כפי התוכנית, סעיפי עם כימים

הזה. בהעולם
שטרן, ומיכאל אונגר דב

תל־אביב ארכיטקטים,
ה הרשימה הקמת על אתכם מברך הנני
חדשה.

 בן היותי מאז מאבקכם אחרי עקבתי
 ישראלי שכערבי לציין, ועלי שמונה־עשרה,

וברעיונותיכם. בכם גאה הנני
ו לקידום רבות תתרמו לכנסת, בלכתכם

במדינתנו. העמים שני בין היחסים הטבת
ו פעיל, באופן לכם לעזור ברצוני היה
 היות אבל לנצחונכם, שביכולתי כל לתרום
 לעשות לצערי אוכל לא במערך, פעיל והנני
זאת.

 את לכם נותן אני כי לכם דעו זאת, בכל
 עלו עבורכם. יצביע אחי גם בבחירות. קולי

והצליחו.
יפו ״איכרהים״,

 ממחצית ליותר שנעשה העוול את תקנו
 רשימת מועמדי את תקבעו בישראל: העם

 ש־ כך, הזה העולם
 בני יהיו מחציתם

 אל המזרח. עדות
 בכנסת, חלקנו יהיה
 המזרח, עדות בני

 של מחלקם פחות
 בממשלת המוסלמים

לבנון.
 אבחר למשל, אני,
 שבה רשימה באותה

 מקסימלי ייצוג ינתן
 הגיע כי עדתנו, לבני
 את להגשים הזמן

 בפועל מיזוג־העדות
במליצות. ולא ממש,

 תתייחס בשלמותו העם את שתייצג כנסת
מ מאנשים שתבואנה שלום להצעות אחרת

 הבנה ביתר — בורגיבה אל־חביב של סוגו
וחמימות.

ירושלים שירזלי, ישראל אחינועם

האזר הזכות על ונוותר בבית נשב אנו
ה המפלגות באחת בחירה כי להצביע, חית

מצפוננו. נגד היא היום קיימות
 רשימה חדשה, רשימה תקום לא עוד כל
 פרשיות שרצים, של קופה מאחוריה שאין

 הזכות על נוותר מוסרית, וזוהמה נעלמות
לקלפי. ההליכה של המפוקפקת

 מידידינו רבים של בשמם דוברים אנו
ש ,25—22 בני צעירים כולם — ומכרינו
 הראשונה, בפעם להצביע עומדים בחלקם

 שנים, למשך תדחה זו ראשונה שפעם אלא
ב ותעמוד אבנרי, אורי אתר״ שתקום או

קו נתן לה אשר חדשה, רשימה של ראשה
ותקווה. אמונה תוך ברצון, לנו

למ שלנו, שהיא זו, מולדת אוהבים אנו
 ב־ אפילו להתפאר יכולים אנו שאין רות

 ב־ ולנפנף אחת, קטנה ביצה של ייבושה
 כל את בראותנו מזוייפת. ציונות של דגלה

 חשים אנו במדינה, האחרונות ההתרחשויות
לנו! איכפת זה לנו, מציק זה בכאב.

 למדנו מאמריך, את קראנו שנים במשך
 שלך. מאמין״ ה״אני ואת דעותיו את להכיר
 גם ולעיתים אתך, הסכמנו המקרים ברוב

 לנו: ברור אחד דבר אך ושם. פה הסתייגנו
 העולם קוראי רשימת ורשימתך, אתה רק

 אותו לידי להביא שתוכל היא ואוהדיו, הזה
כך. כל זקוקים אנו לו יסודי, שינוי
אבנרי! אורי משהו, ועשה קום

קריית־טבעון גוטסמן, וזאב זמירה

 ר עלו הזה, העולם רשימת הופעת עם
הצליחו!

רמת-גן זינגר, אהרון
 הזה העולם גליון את קניתי עתה זה

 טופס את מילאתי שקראתיו, ולפני ),1456(
 מוכן שהנני בו ציינתי הקוראים. מישאל
 וזאת לכנסת, הזה העולם ברשימת לתמוך

 משינאת שזה כשם מרדכי מאהבת כך כל לא
המן.

שמחו הנמנע מן זה אין כי לציין רצוני
 אכן כי בחשבון הביאו הרע לשון חוק ,קק

 וזאת השבועון, עורכי של רשימה תוקם
כי למפלגה. השבועון את להפוך כוונה מתוך

שירזלי

1457 הזה העולם


