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 ולכן האישי, החופש הוא מודרנית במדינה
 משרת אני כך ובשל זו. לרשימה אצביע
 שאפשר מאמין אני משרת. אני בו במקום
 והחברה המדינה פני את לשנות והכרחי

חיים. אנו בה
שוטר, ,26 אמינוב, אדי

ירושלים ,3 האביבים
לוחמים

 לוחמים הדתית, בכפיה נלחמים אתם כי
 ישראל מדינת למען

 בעד דמוקרטית,
ולמען הפרט, חופש

בינינו שלום ישרור
שכנינו. לבין

,30 כר, יעקב
 בית־חולים אח

שער־מנשה

אידיאל,
אינטרס לא

הר בעד אצביע
שתי בגלל שימה

דוו שאני החלטות,
להן. מתנגד קא

אמנון את ברשימה להעמיד החלטתם (א)
 היה בוודאי סרבן־מלחמה. שהוא זכרוני,

רבה, התנגדות יעורר הדבר כי לכם ברור
קולות. לכם יוסיף לא ושזה
 אל־ארד, רשימת לפסילת התנגדתם (ב)

 בוודאי לדיעותיה. מסכימים שאינכם למרות
הי אל־ארד, הופיעה שאילו לכם ברור היה
ערביים. קולות הרבה מכם לוקחת תד,

אינ על אידיאל העדפתם המיקרים, בשני
 כל מחברי־כנסת. דורש שאני מה זה טרס.

הכבוד.

ים3מם
אי-שם קצין,

הזה. העולם דעות עם מסכים אני
חייל, שטוים, רב

נוה־טוז ,3 הפרח
זבות לא חובה,

 ולחופש במדינה, לדמוקראטיה שרות זהו
 ה־ על ולהשגותי לדיעותי בהתאם הפרט,
ישראל. במדינת שנה 17 זה הקיים מישטר
 בעד להצביע זכות, וזאת חובה, זוהי
להצליח. נעימה וחובה לכנסת, זו רשימה

,21 גולדהמר, יעקב
שמריהו כפר טרקטוריסט,

היחיד המוסד
הרע. לשון לחוק מתנגד )1(
דתית. לכפייה מתנגד )2(
 ונכונה כנה נמרצת, בפעולה תומך )3(
 וכל השניה״, ״ישראל המושג חיסול של

בו. הכרוך
 במדינה היחיד המוסד את בכם רואה )4(

 שחיתות למנוע והמסוגל בשחיתות, הלוחם
במדינה.

כימאי, ,29 רביד, כרוך
חיפה ,76 חביבה

החופש העיקר:
 הערך הוא החופש כי חונכתי מילדותי

ה של בחייו העליון
 אני זו ברוח אדם.

תל את גם מחנכת
 כל נגד — מידי

ו עריצות אפליה,
ש סוג מכל כפייה
בדרום־אפ־ אם הוא,

באלאבא־ אס ריקה,
ה בכפרי ואם מה

משולש.
ה העולם רשימת

ש־ היחידה היא זה
עקרו למען תלחם

שנל כפי אלה, נות
ה עד ראשיה חמו

תמיכתי. לכם מובטחת לכן יום.
מורה, ,28 שריב, בינה

חולון ,20 צאלים
כיצועיסטים

 כהן ושלום אבנרי אורי בעד אצביע אני
ראש־נה. ממדרגה ביצועיסטים שהם מפני

 ולחזק לקיים הצליחו הם שנה 15 במשך
הכל ההתקפות כל מול הזה, העולם את

 רב. כושר־ביצוע חייב זה והגופניות. כליות
מלבדם. בארץ בכך הצליח לא איש

 הקימו הם מחודשיים, פחות תוך עכשיו,
 כל על בו נתקל שאני חדש, פוליטי כוח
 בלי מנגנון, בלי הארץ. ברחבי ושעל צעד
 תניעה להקים הצליחו אמצעים ובלי כסף
ל רצינית סיעה להכניס סיכויים לה שיש

 מאז בכך הצליח לא אחר אחד אף כנסת.
המדינה. קום

 כושר־ביציע בעלי כוחות כי סבור ואני
 — המדינה בניהול להשתתף צריכים כזה
צמוד ודיין פרס לה״ה שבניגוד גם מה

)6 בעמוד (המשך
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ם י ר ב ם איכות, מעדיפים ג י ש  ̂ בדי מבכרות נ
 בבדי מבוקשם ימצאו ונשים גברים אופנה.

. ר מ צ ר ל ו א י ד ־ ת ג ל ו ״פולגת־דיאולו־צמר״ בדי פ
ס׳

1•§0)נס1 לקיפול. וקלים נוחים הדורים,
ם מבחר י נ ו ו ת ג או מ ג דו ם, לבגדי ו ם געוים גברי די ל @ וי

סלניק פרסום

14665 הזה העולם


