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)5 מעמוד (המשך
 מקורי רעיוני למיטען כושר־הביצוע כאן

ורענן.
פקיד־ממשלה

ירושלים להזדהות), יכול (אינו

בשחיתות מלחמה
 של קבוע קורא אני לבון פרשת מאז

מז איני השבועון.
 השק־ כל עם דהר.

 מלחמ־ אך פותיכם,
בשחי הכנה תכתם

במדי שפשטה תות
 השלטון, ובצמרת נה

שבג הסיבה היא
 ב־ תומך אני ללה

רשימתכם.
28 בכר, שבתאי

יהלומים, לוטש
יפו ,8 פנחס מדרש

 יותר, טובה
יותר נקיה
לבכם. עם אשר את לומר זכותכם (א)
הדתית. בכפיה מלחמתכם (ב)
לשלום. מלחמתכם (ג)
 יותר, טובה מדינה למען מלחמתכם (ד)
יותר. נקיה

טכנאי, ,28 בנארי, אלדד
חיפה ,31 הכרמל שושנת

בבר

חוקה באין
 כי מאמין שאני היחידה היא זו רשימה

 הפוגעים וחוקים חוקי־כפייה נגד תילחם
וויתורים. ללא בחופש־הפרט,

 כאלה חוקים עלולים למדינה, חוקה באין
 רק פוגעים הם עתה אם גם לאסון, להוביל

במיעוט.
סטודנט, ,23 דפני, גד

תל־אביב ,22 ויזל
ולאום גזע דת,

 וזתיק קורא הנני
ה של בקו תמכתי

 ובדיעות הזה עולם
וע אני העורכים.

 תמיד שאפנו מיתי
 גוף, יקום בו לרגע
ה את יעורר אשר
 בו מהשיעמום כנסת
שרוייה. היא

בר תומכים אנו
ביוד החדשה, שימה

יל זה גוף כי ענו
 זכויות למען חם

ה אזרחי לכל שוות
 הבדל בלי מדינה,

ולאום. דת גזע׳

ותמיד שבועונכם, של

כהן
החזקה, מנהל ,29 בהן, מיכאל

דימונה ,145 מצדה
ושלום צה״ל

הדתית. הכפייה נגד המתמדת המלחמה (א)
אז לכל מוחלט זכויות שוויון למען (ב)

 וצבע מין דת, גזע, הבדל ללא המדינה, רחי
עור.

 צה״ל, של המרתיע כוחו חיזוק בעד (ג)
השלום. למען
הרע. לשון חוק נגד (ד)

קבלן, ,26 אלבז, יצחק
אילת ,675/2

ושכל אומץ
 של סייג) (ללא הדמוקראטי אופיר, )1(

רשימתנו.
ולעדות. למיעוטים הגישה )2(
הדת. לבעיות הנכונה הגישה )3(
המרחבית. המדיניות )4(
והע השכלתנית האמיצה, הגישה )5(

ובעיה. בעיר. לכל מוקה
תיכון, בוגר ,20 רייס, עזי

קרית־מוצקין ,23 יעל
הרע לשון
 דמו־ אני אותנו. מאחד הרע לשון חוק
לי. יקר העתונות וחופש קראט,

פועל, ,51 רזן, וולף
יפו ,86/14 רח

כבה: למה*
יפה. זקן יש אבנרי שלאורי בגלל )1(
בומבה. חתיכה יריב שזיוה בגלל )2(
כ״א. מצביע כרמי שרמי בגלל )3(
לכם? איכפת מה מזה, חוץ )4(

אדריכל, ,26 תשבי, דניאל
גבעתיים ,17 גורדון

צודקת לעולם טעות
 שירותי על ממונה של תפקיד בכלל אין

(ידי הראל איסר התפטר מאז ן, ו ת ב ט ה
חיפה בר, עדנה אחרונות). עות

 תינתן זח סמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

למכתבים• תצלימיהם את
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