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י ו נ י שי נ ר • מ ש מ ה
 בגי לשינוי לעוור העלול זרענן חדש כוח

הערבים. עם לשלום לעזור והעלול המישסר,
ר אי ם, מ ל מנהל־חשבונות, ,32 עי

תל־אביב ו, 2 מרכולת

תקווה פתח
 (מס״ם) לשעבר ממפלגתנו אכזבתנו (א)

המישסר מפלגות עם ההדוקים קשריה בגלל

אוגרודוכפקי ואריה דליה

 ולדי־ למעשיו־, סיסמותיה בין והפער הישן,
שלה. השורה חברי עות
 הזה העולם של ותיקים קוראים אנו (ב)

הלאו־ ,השחיתות נגד: מאבקו עם ומזדהים

 מדיניות בעד: בישראל, והצביעות מנות
 ומדינה הוגנים יחסי־עמים נועזת, שלום
וחילונית. נקייה

 פתח־תקווה החדש בכוח רואים אנו (ג)
 הנ״ל, להנחות בהתאם המדינה פני לשינוי

זה. לדבר שותפים להיות וברצוננו
אוגרודוכסקי, ואריה דליה

חיפה א/ 1* אידר

ושלום כטחון
חו דתית, כפייה האזרח, זכויות שמירת

 הממשלה אזלת־יד דמוקראטיים, בלתי קים
 (גם ושלום בטחון בעיות בפתרון הנוכחית

 הדרך על הצעותיכם לכל מסכים אינני אם
לשלום). להגיע בכדי לנקוט יש בה

ייצור, מנהל ,30 וגר, גדעון
תל־אביב ,14 אמסטרדם

גשר ראש
ל להסתגל הצליחה לא הציונית התנועה

 יצירתה פרי שהיא — המדינית עצמאות
 רעיונותיה ברגשותיה, ונשארה — שלה

 וביישוב באירופה שלה הפעולה ומיסגרות
דור. שמלפני

הפולי־ בזירה גשר ראש מתווה הרשימה

 תומך אני *ן על איתן. אך צנוע — *זית
שלם. בלס בה

אדריכל, תידהר, מיכאל
גבעתיים ,31 הרצוג

הדתי הקול
 תומך אשר היחידי הדתי שהנני דומני

ב וזאת ברשימתכם,
שאינ הנקודה גלל
לדת, מתנגדים כם

דתית. לכפייה אלא
ה הרשימה הנכם

ל הלוחמת יחידה
 והצדק האמת מען

ו הפוליטיים בחיים
 כפי היום־יום, חיי

 במאבקכם שהוכח
רב־השנים.

.19 חייםכרפמן,
,19 ונחלה מנוחה

רחובות ח 11;
ואופטימי צעיר

 פטריוט, אופטימיסט, צעיר, ואני מאחר
ל אצטרף שלא סיבה שום אין אידיאליסט,

 גם מה חדש, כוח — הזה העולם רשימת
 קבוע באופן הזה העולם את קורא שאני
שנים. הרבה

סטודנט, ,26 כחן, אלכם
קריית־טבעון ,36 יזרעאל

פסקו המריבות
 למפלגות בעבר השתייכנו ואני חברי
 ויכוחים בינינו פרצו פעם ומדי שונות,
 קודי אודות סוערים

המפלגות.
 באחת לאחרונה,

החב של הפגישות
 הס, הושלך רה,

פסקו. והמריבות
פלא; איזה ראו

ה העולם רשימת
ב חדש, כוח — זה

השכי לאשף, דומה
בינינו. שלום נה

גוזלי, חיים
ירושלים

המאבק בנות
ב בעיקר עקרונותיכם, רוב בגלל )1(

הערבי. והשטח הכפייה שטח
הרע. לשון חוק עקב )2(
ומ מאבקכם, בכנות מאמין הנני )3(

 ישפיע שאולי חדש, כוח באמת שתר,וו קווה
 דבר המדינה, פני לשינוי בכיוון בעתיד
מזמן. לו מצפה צעיר, כאדם שהנני,

ד ו ל, חנ מורה־סטודנט, ,28 אי
 ירושליט ,38 בורכוב

*) בעמוד (המשך
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