
מכתבים

עשן - ביותר בטוב בחר

 הוא נהנה ז־.£1]/ג הוא מעשן כי
 סיגרית זו, מצוינת מסיגריה מאד

 האמריקאית מהתערובת הפילטר
אליך? בנוגע ומה דובק. תוצרת פאר

)5 מעמוד (המשך
 ״אני לי: אמר בבחירות, חדש כוח — הזה

 ציפור של אחד ציוץ לפחות לשמוע רוצה
 ושממה.״ חורף שכולה כנסת בכנסת,

 תצייץ אחת מצפור שיותר מקווה אני
בה.

דנמרק קופנהאגן, זהבי, א.
השלום ולמען הכפייה נגד

הכ וחוקי הרע לשון חוק בביטול רוצה
הדתית. פייה

במרחב. שלום של ביוזמה רוצה
עקרת־בית, ,26 נחמיאם, פנינה

גבעתיים ,18 הל״ה
שצמח היחיד

הרשי עקרונות רוב עם מזדהה אני (א)
מה.

ה־ הכוח זהו ובז
שצמח היחיד פוליטי

המדינה. קום לאחר
ביבלר, אפריים

,36 נחמני ,20
תל־אביב

רעיונות
חדשים

היחידה הרשימה
רעיונות המשמיעה

מ־ החורגים חדשים,
המקו* הנוסחאות

 המפל־ כל של בלות
ה־ היחידים הם אלה

כיפלר

 בה ממצב־הביש המדינה את להזיז יכולים
ובמרחב. בעולם נמצאת היא

 העולם השבועון על־ידי נתמכת הרשימה
 אינפורמציות־אמת הנותן היחידי שהוא הזה,

 מלחמת־ הנלחם והיחידי בארץ, הנעשה על
 לזכויות־ ,לשלום המידות, לטוהר אמת

ולחופש־המצפון. האזרח
בניין, .מהנדס ,30 הראל, יאיר

תל־אביב ,6 גזר
המקודש בכלל מלחמה

 מעול השחרור למען מלחמתכם בגלל (א)
הדתית, הכפייה

 לשון חוק לחיסול מאבקכם בגלל (ב)
הרע,
המרה, האמת את לגלות ליבכם אומץ (ג)
 לאיש, הפנים משוא חוסר (ד)
אמת, לדוברי חסינות (ד.)

 ובביורוקראטיה, בשחיתות מלחמה (ו)
ואשמור לי שמור המקודש: בכלל וביחוד

חלבז, ,45 אכידור, חייםלד•
ירושלים ,2 צפניה

ההתנגדות
ומל דתית, לכפייה הזה העולם התנגדות

הרע. לשון בחוק חמתו
עקרת־בית, ,24 רחל, רויטמן

תל־אביב ,58 מוקולוב
שער עד משער

 שנים, עשר הזה העולם את קורא אני
ו שער, ועד משער
 תוכנו. עם מזדהה

,34 טרנר, אמנון
הג, ן נ מו  א׳, 33 מי

חיפה

חינוד דת, לשון,
עו מאסר למנוע

ב הזה העולם רכי
 לשון חוק אמצעות

הרע.
מה הדת הפרדת

טרנר מדינה.
 חינוך־חובה מתן

וגבוה. תכוני — חינם
נגר, ,31 יחיאלי, אמנון

חולון ,215 בלוקוניס
תמעל לא היא

 ע מזדהים העיקריים השקפתה קווי )1(
עולמי. השקפת

 במדינתנו הבעיות רוב אל יחסה )2(
 מיחס יותר יחסי, אל ביותר הקרוב
בארץ. אחר פוליטי

 אין ובפוליטיקה היות )3(
 כך: אגדיר כלשהו, מחשד לגמרי

 מאשר קטן יותר חשד לי יש זאת
 שאמנם בארץ, הפוליטיים הגופים
ודרכה בתפקידה מועלת

אלגביש, גבריאל
1 הנביאה חולדה

 סמדור קדימה זכות
 קוראים של למבתכיהם

למכתביה תצלומיחם את

 לבוחר
ביותר: בטוב


