
 על־ידי שנגבתה לעדות תגובתי את וביקש
 היועץ על־ידי לידיעתו ושהובאה המשטרה
וב מיד הכחשתי הממשלה. של המשפטי

לעניין, שייכות כל ביותר הנמרצת צורה
 את והעמדתי חקירה, תיערך כי ובקשתי

 המשפטי היועץ של לרשותו זה לעניין עצמי
הממשלה. של
לא הממשלה של המשפטי היועץ )3(

מחמת התיק את גונז הוא כי לי הודיע
ל נגנו התיק כי הייתי וסבור התיישנות,

מצידי. נוספת בעדות צורך ללא העניין, עצם
 לא המשפטי שהיועץ כך על מצטער הנני

 צדקת את להוכיח האפשרות את אז לי נתן
טענותי.

להדוף כדי שניתן, מה כל עשיתי )4(
ב עתן כל ללא עלי שהותכה האשמה את

תקתה והנני עליה, לי כשנודע מיד כפי׳
 העניין לחקירת המתאימה הדרך שתמצא

היום. גם תומו עד
תל-אביב גינזכורג, פינחס

*■יי תדד 1 י 1 ד
 אחדות־ למפלגת תורמת דן חברת אם

 שבתי- למה ),1487 הזה (העולם העבודה
ל כספים יתרמו לא ובתי־החולים המרקחת

 במש־ השלמת המאוחדת, הפועלים מפלגת
רד־הבריאות?

חיפה מדמד, אבינועם

 של תמונה הופיעה דן חברת על בכתבה
 המשלמים אזרחים

 כניסתם בעת לנהג
לאוטובוס.

בו הניצבים בין
שמ של דמותו לטת
שר־ סגן פרס, עון

לשעבר. הבטחון
בצי תפסתם איך

 וי אותו, דווקא לום
ה מכוניתו עם מה

 רפ״י כלום פרטית?
 להחזיק יכולה לא
 והוא מכונית׳ לו

באוטו לנסוע נאלץ
בוסים?

 ירושלים שניידר, רמי
ב, אינו הנידון האזרח  — פרס שמעון ח״

תמונה. ראה

חדאת״א
ה בעד הצבעתי חודשים שלושה לפני
 אבל זה, את לעשות התכוונתי לא מערך.

 את״א, אנשי של הכרוז על־ידי שוכנעתי
מכו אנשים מיני כל חתומים היו שעליו
 משוררים, מפורסמים, אומנים ביניהם בדים,

ועוד. אנשי־ציבור
אח ובעיקר שקרה, מה כל אחרי עכשיו,

 שלו ההבטחות כל את הפר שהמערך רי
 כש־ רמת־המחייה, והבטחת ליציבות בנוגע

 אני לידיים, מתחת לי נוזלת שלי המשכורת
 קולם, את ירימו את״א שאנשי לשתא מחכה
ויכ דעת־הקהל את יגייסו המצב, נגד ימחו
 לשנות בעזרתם, שקמה הממשלה, את ריחו

מדיניותה. את
 רק אתם האם את״א? אנשי קרה, מה

של הקאריירה בשביל שעשיתם מה עשיתם
 האם לכם? איכפת לא השאר כל האם כם?
 כשאתם רק אומץ־לב לגלות יכולים אתם
השלטון? נגד לא אבל השלטון, בעד

 או והחופש, הדמוקרטיה לוחמי אתם האם
חלאת״א? או את״א חיל לא?

 רמת-גן רוזן, דויד
הוויתורים תנועת נגד מעמדתכם הזדעזעתי

).1487 הזר■ (העולם

הנאמן האזרח
 לי, שיש מה כל על מוותר, דווקא אני

המדינה. לטובת זה אם
נאמן אזרח

 — למכתבו הנאמן האזרח שצירף הדיוקן
תמונה. ראה

מעור והסמויה, הגלויה ההתייקרות, גלי
 וד לשר הערצה רים

ה בממשלתו כספים
אש של מהפכנית

 בע־ כאזרחית כול.
 אני חשה לת־הכרה,

 את להביע בצורך
 הפטריוטי לבי רחשי
 לירי: בשיר

 לירי לירה לירה
ליר,

 למר שיר שירי
ספיר.

 להכעיס לא נסי אך
 אצלו החור את

בכים.
 הכרה: עם אזרחית אמרה

 החגורה!״ את להדק ,יש
 רע, לא ״יפה, השר: אמר

גיזרה.״ מס גברת שלמי
 היקרים, בניך ארצי,
 מוותרים. פתע החלו
 לוותר גם אפשר אולי

יותר? או שניים או שר על
חיפה כן־אכרחם, שרה

קיפאון ועל קידמה עד
 עקב אולי אלה, בימים נזכרתי מה משום
הרא בשנותיה בסוריה, האחרונה ההפיכה

 וכו׳ מפ״ם כשמפא״י, המדינה, של שונות
הסוצי הישראלית החברה על לדבר הירבו

והפרימי הפיאודלית החברה ועל אליסטית
הערבית. טיבית
וביש קידמה, ברעיונות המרחב מלא עתה

 הדוברים היכן מוחלט. קיפאון שורר ראל
עתה? נדמו למה הראשונות? השנים של

ראשון־לציון קרן, מרדכי

ירושלים שלום שאלו
 עמדתו על ראש־הממשלה את לברך יש

 בירושלים, צה״ל מצעד קיום נגד התקיפה
 להימנע ישראל של מגמתה כי בטענה

 לכבד וברצונה בערבים, מכוונות מהתגרויות
שביתת־הנשק. בהסכמי הכתוב את

תהי בספר הכתוב לפי אשכול נהג בכך
 אוהביך, ישליו ירושלים שלום ״שאלו לים
בארמונותיך״. שלווה בחילך שלום יהי

חיפה אריאלי, אלי
לחבש חזרח

 ),1487 הזה (העולם גיתה לבני הכבוד כל
להיכ לא שהחליט

לרבנות. נע
 לחבש, נסע הוא

ומחו להתחתן, כדי
 נא־ הוא ברירה סר
אזר על לוותר .לץ

הישראלית. חותו
להו במקום כך,

 של ביהדותו דות
הכ הביאה גיתה,
להפ הדתית פייה

ישראלי! אזרח סד
סגד, דויד

רחובות

 שיירת־ בפרשת האחרונים הגילויים אחרי
הגז למהומות הרב הדמיון מזדקר האחווה,

ב־ אלאבאמה במדינת סלמה, בעיר עניות
ארצות־הברית.

 ממלאים חדש כוח — הזה העולם אנשי
באמרי והשוויון החופש לוחמי תפקיד את

 הקו־ גזעני תפקיד את רפ״י אנשי קה;
 אר־ לשוטרי דומים והשוטרים קלוקס־קלאן,
בשי שהיו הכלבים, רק חסרים צות־הברית.

באלאבאמה. מוש
י קיבוץ סימון, חנן צו ח

 מרוכזים היו כלבי־משטרה עשרות כמה
ה אנשי נגד הפעלתם לשם טייבה, בכפר

 לכפר להסתנן מנסים שהיו במיקרה שיירה
רן השדות. ד

 ראש־ וליועץ רפ״י לאנשי להודות ברצוני
 הכושל טיפולם על ערבים, לענייני הממשלה

).1486 הזה (העולם האחווה שיירת באנשי
 ויותר יותר המביאה זו, בדרך תמשיכו

הזה. העולם לרעיונות אוהדים
טבעון קרית מורה, נ., י.

פור כאשר הנכבדים, הזה העולם עורכי
 תנו וערבים, יהודים בין סיכסוכים צים

הסתות. תערכו ואל בדבר, לטפל למשטרה
 מועטי־יכולת, ליהודים יותר קצת תדאגו
המוסמכים. לאנשים הפוליטיקה את ותשאירו

חיפה חביב, אלדד
פעולה שיתוף

 שי־ ישנו בספק: הדבר מוטל לא שוב
 תנועת לבין המערך בין הדוק תוף־פעולה

בין לפחות או חדש, כוח — הזה העולם
ד (המשך )4 בעמו

חשובה הודעה
ותלת־אופנועים קטנועים, מכוניות, לבעלי

לקהל להודיע גאים הרינו

,19.20.10 שגט״
 התחבורה משרד מטעם במורשים הידועים (המכונים

ובדיקות) להרצות

, ובחיפה בבני־ברק

ו כ מ ס ו ה
 (טסטים) שנתיות בדיקות לבצע הדשוי משרד ע״י

בלי־דכב. רשיונות לחידוש

 722892 טל. צ.ד., כביש התעשיה אזור — בכני־ברק
טון) 4 עד רכב כלי — (זמנית

ה פ י ח 71339 טל. הרשוי, משרד ע״י — ב
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