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ת מתערובת 71נ4£ י א ק י ר מ א  
הטבק זני ממיטב עשויה

מעולה ״דובק״ סיגרית
מהודרת מכסובב ־בקופסת ןז£1^[

ג נ י ז ק י י ר ס ט ל י פ

 )5 מעמוד (המשך
אישי. אינטרס בפוליטיקה

מורה, גידאון, לרכה
רונת־השרון הנוטר,

הגיון
 ביותר, כהגיוני לי נראה שלכם המצע
ש הבעיות לפתרון

 ישראל. נתונה בהן
 את גם מבטא הוא

 של העצמאית דרכו
 מתחילת הזה העולם

הופעתו.
.41 איתן, יוכבד

 רפואית, מזכירה
נפר־סבא ,5 העבזדה
 שוויון, שלום,
חינוך

 יד נגד מאבקכם
 וחו־ הצבאי מימשל

 ובעד קי־החירום,
ישראל. לערביי מלא זכויות שוזי״ין

 ו״ הערבים בין השלום בשאלת מעמדכם
 את להפוך החינוך. פני ושינוי ישראל,
ל והאוניברסיטאי לחינם, התיכוני החינוך

 תלמיד, ,1* עתאמנה, פאוזילמוכשרים. חינם
בקה־אל־גרביה

כפייה נגד מסורת, בעד
 והפחד החושך שלטון מיגור לשם )1(

מהמדינה.
 וחיקי הרע לשון חוק ביטול לשם (?)

החרום.
הצבאי. הממשל ביטול לשם )3(
 החיים שטחי בכל הכפיר, לסילוק )4(
מסורתי. שאני למרות וזאת בדת, ונם
 חומת בפני הפשוט האזרח על הגנה )5(

פרסומאי, ,2* ציטרץ, משההביורוקרטיה.
חיפה ,4674 ת.ד.

החיים אורח שינוי
.ויצי בארץ, הדמוקרטיה למען פעולותיה

לשלום תנאים רת
והעי הערבים. עם

היותה עקב קר:
 היא חדשה, רשימה

אל לצאת מסוגלת
לש בקריאה הציבור

הח אורח את נות
בארץ. יים

,23 רונן, מרדכי
טננאי־שרטט,

רסת־נן ,5ו פנחס
ההידברות

העקש מלחמתכם
הדתית בכפיה נית

עם ההידברות נסיונות הרע, לשון ובחוק
דרך למציאת והסיכוי ערב, עמי נציגי

 הבטחתכם את שתקיימו מקווה אני לשלום.
ולא ״עבודה״, של דוגמא בכנסת ותראו

תה. שתיית של
 ביטוח, סוכן ,3י תמיר, אביגדור

תל־אביב ,22 טרומפלדור
הזעזוע

העקרונות, עשרת עם מלאה הזדהות (א)
נא משתקפים בהם
 כבוד המונחים מנה

ה וחרות האדם
אדם.

ל עז רצון (ב)
 מהזעזוע השתחרר

 מאז נתון, אני בו
 להתבונן החילותי

מה ולראות סביבי
ה במישור מתרחש

 הלאומי, סוציאלי,
 החינוכי, הכלכלי,
ב דברים והמדיני,

 15 לחמתם הם
שנה.

פקיד, ,23 זוהר, אהרון
ירושליס ,27 אסינגר

ברתי־מוגבל אשראי
 נסיונותיכם אחר אני עוקב ,1952 משנת

והמדי העם הבראת למען במאבק המקוריים
 מתברר לעת מעת במרחב. שלום ולמען נה
לתת מוכן העי שצדקתם. ויותר יותר לי

 לא בלתי־מוגבל, אשראי זו רשימה למען
 גם אלא המעניינים, הרעיונות בגלל רק

 הממושכת, והתמדתכם לבכם לאומץ הודות
מעצורים. ללא

מורה, ,3• רוטלמן, חיים
רחובות ,1• טרונזפלדור

איתן

►
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 — תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצליסיהם את

1467 הזה העול!6


