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שכנינו. עם לשלום מלחמתכם )3(
הדתית. הכפייה נגד מלחמתכם )4(

פקיד, ,36 יגול, עמנואל
קריית־ביאליק ,5 הגפן

התחושות מירב
לראשו התחלתי, הבחירות מערכת לקראת

 ארבעת הזה. העולם את לקנות בחיי, נה
 הגליונות בארבעת אבנרי, אורי של המאמרים

 אל הקצה מן דעתי את שינו האחרונים,
 ומיצו ליבי אל דברו שהם משום הקצה,

תחושותי. מירב את
אלקסרוניקה, טכנאי ,22 לוי, שלמה

תל־אביב א׳, עמל גבעת ,6 מס׳ ד׳ רח׳

לבל אחווה
 במשר הוכיחו הרשימה בראש העומדים כי

 מלחמתם בפני עומד לא דבר ששום שנים,
והצדק. האמת למען

 מפסיקה המדינה
 דמוקראטית להיות
 מחוקקת שהיא ברגע
 כמו תועבה, חוקי
 כבר שנחקקו אלה
 העלולים אלה וכמו

בעתיד. להיחקק
 בארץ שיהיה צריך

 וחופש הדעת חופש
פו ללא דת הדעה,

כפייה, וללא ליטיקה
ו התארגנות חופש
 כל תנועה, חופש

דת, הבדל ללא זאת
וצבע. לאום גזע, מין,

 יהודים ובין ישראל, שבטי כל בין אחווה
וערבים.

רפואי, אח ,30 רון, בנימין
תקווה גני טוב זה

באמת. דבקותכם בגלל
 שיצביעו מנת על תמורה נותנת מפלגה כל

 מאלה תמורה רוצים אתם ואילו בשבילה,
טוב. וזה בשבילכם, להצביע שרוצים
 לפרטם שאי־אפשר סיבות הרבה ועוד

כאן.
סוכן, ,23 כהן, לוי
פתח־תקוה ו,20 שטספר

ללוחמים שאנס לתת
אידיאליסטים. רעננים, צעירים, )1(
דתית. כפיה נגד )2(
 למיעוטים והיחס הערבים עם השלום )3(

במדינה.
״פיגו נגד הסנטימנטים חסרת הגישה )4(
הציונות״. מי

 לעצב — המדינה ללוחמי שאנס לתת )5(
צורתה. את

בנין, שרטטת ,23 גלבוע, רחל
תל־אביב ,35 ברודצקי

הדופן יוצאי
 היוצאת שלנו במציאות היחידה הרשימה

 טוהר מבחינת דופן
 והמידות המחשבה
הטובות.

ל הבאה רשימה
נ־ שלא (תבל חדש

רעיו קודם) זכרתם
חו על ולשמור נות
 שעבודם הפרט, פש

 בשתי בנים נלחמו
 הזו בארץ מלחמות

הכרחית). (אחת
,28 קיסרי, צבי

 העברי הנדוד טכנאי,
תל־אביב ,26 קיסרי

הציפור ציוץ
 פנימיים, רגשות מלהביע רתיעה בי יש
 ציניות. של במסודר, משתריין אני רבים וכמו

ש במערכה עמכם לבי כי שתדעו רצוני אך
 במחצית הארץ את שעזבתי כיוון לפניכם.
 ולבוא שכם להטות יכולתי לא אוגוסט,

לעזרתכם.
 במשרד־הפנים, משלי מלחמה לי היתד,

 שיק־ של שהותה את רעה בעין ראה אשר
 וטהר־ המיצודה: אחר ומילא בישראל,

הגויות. מכל הארץ
ל קרוב שיחקה בנותיה) (ושתי שתי

 12וב־ בציבור״, ״הידועה בתפקיד ים
 הע־ שלה, האשרה כשתמה השנה, סם

ומולדתה. ארצה אל עמה לנסוע
 ב־ להכות תוכלו אמנם אם יודע

 להבקיע תצליחו ואם המפלגות,
הבדי• בחומת זעיר, ולוא פרץ, מכן

זכו־ אך ישראל. את המקיפה והאיבה
 החתמתי כאשר אוגוסט, בראשית !בי
 העולם רשימת הופעת למען טופס ,על

)6 בעמוד (המשך

ה ק י פ ר ג
ת י ש ו מ י ש

ט ו ט ר ש
 מכונות • בנין

וריהוט) פנים עיצוב (כולל ארכיטקטורה

ה ק י ת ר ט ק ל א ־ ו י ד ר
 ת״א ביה״ם, במשרד 17—20 ,9—13 :והרשמה פרטים

השופרסל) (מול 90 בן־יהודה פינת 7 סמולנסקין רחוב

 מגע משקפי
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ע״ש הראיה לקידום המכון

גרוזובסקי ל. י.
 ת״א, 111 אלנבי רח׳ חדשה: כתובת

״תמר״ קולנוע בנין

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י ט ה

 זידמן מרדכי הד״ר
רשפים. הוצאת
 בחנויות למכירה
הגדולות הספרים
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