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הרפורמי הזה העולם
 על אבנרי אורי של מאמרו את קראתי

 ),1626 הזה (העולם בארצות־הברית ביקורו
ה בבית־הכנסת נאם ר,וא כי לפיו ולמדתי
 הזה העולם פרינץ. יואכים הרב של רפורמי

 באותו אותו קורא ואני בשבת, לביתי מגיע
רפורמי. רב אני שגם למרות היום,

 בקליפורניה, גם מבקר אבנרי היה אילו
 בו שלי, בבית־הכנסת גם לנאום מוזמן היה

משפחות. 270 נמצאות
 בארצות־הברית הרפורמיים הרבנים בין יש
 העולם תנועת על היודעים חברים, הרבה
 שלפעמים אתם, עמדתה. את והאוהדים הזה,

 שתי הם ויהודי ישראלי כאילו מדברים
 הרבה שיש לדעת צריכים שונה, ממין חיות

 והרבה בארצות־הברית, רפורמיים יהודים
 בדיוק בישראל הבעיות על חושבים מהם
 חברים יש לציוני־ישראל אם אבנרי. כמו
 אוהדים באמריקה כאן יהיו שלא מדוע פה,
 ב־ אבנרי של ביקורו הזה?! להעולם גם

והתח טובה, התחלה היה רפורמי בית־כנסת
להצלחה! סימן היא טובה לה

 סנטה־ברברה קולר, ד. י. הרב
ארצות־הברית קליפורניה,

הטוב השוטר
 אמריקה, אבנרי של מאמרו את קראתי

.חולה חולה, חולה, .  כותב היתר בין .
 ״שכימעט האמריקאיים השוטרים על אבנרי
 אלימה חזות בעלי להחריד, גסי־רוח כולם
 לירות רגע בכל מוכנים כולם אכזרית. ואף

ולהיירות.״
 ארצות־ רחבי ובכל באירופה שביקר כאחד
 רק לא לומר לעצמי מרשה אני הברית,

ה הוא שההיפך אלא נכון, אינו שהתיאור
 מחברו יותר אדיב האמריקאי השוטר נכון,

 מהשוטר וכמה כמה אחת ועל האירופי,
הישראלי.
ל לעזור תמיד ינסה האמריקאי השוטר

רח,  של בקשתו ללא אף רבים ובמקרים אז
 הרי האלימה, לחזות בקשר האחרון. זה

 שתהיה מבלי לתפקידו שוטר יתקבל לא כאן
 שאב מניין מעניין תיכונית. השכלה לו

שלו. המוטעית האינפורמציה את אבנרי
ניו״יורק אדבסיוביץ׳, רן

מראייה. •
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ת6 אאני... עו גבי
ם צוות חי מ מו ה ה ס מנו  ״זניט״ של ה
תן עומד שרו ה לכל מובן — ל א קרי

הרוצחים הגיכורים
 העולם מאסר על הגבתם שלא מתפלא אני
 רצח על משמר־הגבול אנשי לשני שנגזר

 גיבורים בשני התחשבו שלא חבל ערבים.
 מצדי חייל היה אם המולדת. למען שלחמו

 עשו שהם מה עושה
 היה ישראלי, לחייל
פסק־ צל״ש. מקבל

 את מוריד כזה דין
ה לחייל המוראל
ישראלי•

 חיפה הררי, אשר
 שכח הררי הקורא

 אנשי ששני ודאי
 לא משמר־הגבול

 ירדניים חיילים הרגו
 אלא קרב, בשעת
 אזרחים שני רצחו

ב־ שעבדו ערבים
מע״ץ.

ה״פנטאגוף בשערי
ש בארצות־הברית הכללי המצב לגבי

 כרגע כאן שעובר נכון לתאר ניסה ,אבנר
 לא־ לכך תורמים אך חמור. חברתי משבר
 כמו למיניהם, שלום״ ״רודפי אותם במעט

ב מבוטל מיעוט שהם ותומכיהם, ההיפים
האמריקאי. ציבור

)6 בעמוד (המשך
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