
 לכנסת׳ הולכת שרשימתכם לאחר כעת,
 כללית להתעוררות לפעולה, מכם אני מצפה
תקיפה. זיציה ולאום

טרקטוריסט, ,23 מנשה, אפרים
הל״ה נתיב

1948 אנשי
 מזדהה אני )1(

הרשימה.

כן־עזרא
 יפים, עקרונות יש

. ן י מ א מ
משה

של העקרונות עם

ש סבור אני )2(
ה המישטר ראשי
ב פועלים לא קיים

 לאינטרסים התאם
המדינה. של
 שחיתות יש )3(

אחר שלה במדינה,
המפ מרבית איות
לגות.

סו לא אני )4(
 לסתום כשמנסים בל
 אנשי של פיהם את

1948.
 מפלגה לכל )5(

ם רק אך י לכ נ א

 בנאי, ,23 בן־עזרא,
ירושלים ,10 הגליל

הצנזורה נכד
 ציבורי באקלים חי אני שכסופר, משום

 דברים המיקרים, ברוב לפרסם, לי ניתן בו
או בלבה טפלים

 — ״בלתי־מזיקים״
 שיש נושא כל אך
ש כלשהו חשש בו

״פו ״מרגיז״, הוא
 מדי ״חריף״ או גע״
ה ברוב נידון —

״מ להיות מקרים
ה לבלי עד צונזר״

 במגי־ להיגנז או כר
רותי.

 העצמית״ ה״צנזורה
 העתונים מרבית של

 בן־עזר ב- והוצאות־הספרים,
בי מעוררת ארץ,

 לגבי עמוקה חרדה לי וגורמת בחילה
 האנשים של והמנטאליות המישטר של אופיו

הטון. את בו הנותנים
 סופר, ,29 כן־עזר, אהוד

ירושלים ,7169 ד. ת.

וכטחון אמון
 מעקרו- אחד כל עם מלאה הזדהות )1(

נות־היסוד.
לאו הערכה )3(
 ולשיקול הלב מץ

ה־ של האובייקטיבי
עתון.

שאומץ־ אמון )3(
בנם־ יתבטא זה לב
 את לממש כן יון

עקרונות־היסוד.
שרשי בטחון )4(
ל תיהפך לא זו מה
 מבעלות אחת עוד

 ללא מצעי־הבחירות,
ה בין דמיון שום

ה לבין הבטחה

פקידה, ,25 פרץ, נידה
רמת־גן ,81 ארלוזורוב

וחופש שלום
 — בפרט באיזורנו — השלום בעד אני

 עתיד אין שבלעדיו
 בעד אני למדינתנו.

 לכל שוויון־זכויות
 המימשל נגד אורח,

 הכפייה נגד הצבאי,
השחי נגד הדתית,

הציבורית. תות
 הכלכלי המצע

ל מעורפל שלכם
מדי.

רייבנבך, צבי
 ברודצקי רופא, ,54

נתניה ב׳, 24

כבה
לנכון. מצאתי כך כי

חרט־מסגר, ,31 קשתי, יום!?
תל־אביב ,134 השלום דרן

 תינתן זה סמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלימיהם את

מלאכותיות? או טבעיות — עינייך גבות
!כך וגם — כך גם
טבעית. שלמות מלאכותית בצורה משיגה את ?38111011 810״ עם איפור על־ידי רק
האיפור. מתחיל והיכן הטבעי גבותייך קו מסתיים היכן תבחיני לא את אף

חום. או שחור והגוונים נוחה באריזה הקסם מכחול עם ?851110״ 810״

— עינייך ריסי
נ מלאכותיים או טבעיים

מכן! טוב
 יותר ארוכים ריסייך •!0110 13511 עם
מהטבעיים. יותר וחינניים — המלאכותיים מן
 רובינשטיין הלנה של 1.0110 1351! עם

 עד ארוכים, ארוכים יהיו ריסייך
עינייך. למראה תאמיני לא כי
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אילון לבינסון שחם

]

״רוזליה״
אותך ונייפה נלביש

וצעיפים חופה שמלות •
 חוץ מתוצרת כתרים התאמת •

32 חובבי־ציון רח׳ תל־אביב
29 בוגרשוב פנת

ובערב אחה״צ לפנה״צ,

1.1114*5*£ 8
למבוגרים קטנות בכתות

רוסית, גרמנית, צרפתית, עברית, אנגלית,
פורטוגזית איטלקית, ספרדית, ערבית,

ויסודיים תיכוניים בתי״ספר לתלמידי מיוחדים קורסים
חיפח תל־־אכיב

69363 סל. ,27 החלוץ 56347 ט< ,2 נחלת־בנימין

14655 הזה העולם


