
מכתבים

״ ד י ו ל
התנועית ל הבינלאומי חסבוו

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 לנהוג רשאי הנך
 מרוץ במכוניות

רשיון ללא
התערוכה כשטח
 יום בל הפתוח

חצות עד 5מ־

״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.

טכניקוס
 חדשיס קורסי-ערב נפתחים

 עבודה-מעשית חדרי
 משוכללים

 למוד ספרי הספקת
 שרטוט וכלי

 כשעות הרשמה
5-9; 9-12

ת ה • מכונו ר טו ק ט רכי א
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)3 מעמוד (המשך
ישראלית לאומיות למען

 כל המגבילים מכבלים להשתחרר ידעתם
 ישראל. למען פטריוטית פעולה

 מיבצע־שלום. תכנית הצגתם
 (כלומר: ישראלית לאומיות למען לחמתם

יהודית־ערבית).
מורה, ,45 כן־דב, צכי

קריית־חיים ,77 כ״ח

בכורה הצגת
 הסיבות אותן בגלל בכם תומך אני

 שבוע מדי שבגללן,
 קורא אני בשבוע,

כ הזה. העולם את
 על מאבקיכם לומר:
 נגד הפרט, חופש
ו סוג מכל כפיות

האמת, גילוי מין,
מרה. גם ולו

״הצ זו לזה נוסף
 שלכם בכורה״ גת

ל יש לכן לכנסת.
ל שאנס לכם תת

 עצמכם את הוכיח
 ולא במעשים, גם
בכתיבה. רק
פקיד, ,21 גפן, יזהר

רמת־גן ,7 עציון
האפשר בכר רבים
 אנו לכנסת לא לכנסת, בכם שנבחר ביום
 אני לכן לשדה־קרב. אלא אתכם, שולחים

 רבים שם שתהיו רוצה והייתי לכם, חרד
 בידכם יעלה לא אם שגם כך האפשר, ככל

תתנח־נו, או תתבוללו תאבדו, שלא לנצח,
שנה. 17 אחרי לחרות שקרה כפי

רסת־גן גורן, ר.

הרקכון לכיעור
 בכפייה הרע, לשון בחוק מאבקה בגלל
 יש־ לשלום הדתית,

 לביטול ראלי־ערבי,
הצבאי. המימשל
ב מלחמתה בגלל

 ובריקבון שחיתות
ו במדינה, שפשו
 קרנה הרמת למען

בעולם. מדינתנו של
,,9 אדון, יעקב

 ,33 דובנוב פקיד,
תל־אביב

 שנאה
למפלגות

 כללית שנאה )1(
המפלגות. לכל
הבין־עדתית. ההפלייה )2(
למיניהם. והדת השבת חוקי )3(
הרע. לשון חוק )4(

ד מכונות, טכנאי ,26 א,0א דוי
תל־אביב ,7 רוסי די

אישית דוגמה
 הרעיוני־ באקלים לתמורות בשל הזמן
 על המכריז כל לא אך ישראל. של חברתי

 להיות אחריותו -ואת בשלותו את הוכיח כך
זה. לשינוי אישית דוגמה כל קודם

המצומצמת, במיסגרתם הזה, העולם אנשי
ורוח־לחי־ עוז־נפש במטרתם, דביקות הראו

בלתי־מצויים. מה
 חשש ללא יישמע, קולם כי ראויים הם

ב ביותר המכובדת לבמה מעל פגיעה,
מדינה.

מחנן, גורן, אהרון
הדסים הנוער כפר

וקרבי צעיר
פוליטי. גורם בכל תלות אי )1(
 שנים במשך )2(

בפי שאין נוכחתי
ואמת. צדק אלא כם
הצ כוחכם )3(

והדי הקרבי עיר,
נאמי.

רחמים, שלום
 חשבונות, מנהל ,30

תל־אביב ,73 מאז״ה

 מתיאוריה
למעשה

 שיש מקווה )1(
ה הרשימה לראשי

 ועקרונותיהם רעיונותיהם את לתרגם יכולת
)6 בעמוד (המשן
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