
מכתבים
העונש ₪

הדתיים דכיריונים
ה 19.12.69 מתאריך הצופה בעיתון
 לדעתי המחייבת מעניינת ידיעה תפרסמה

חריפה. תגובה
 י־ בבריונות שיתפסו ישיבה ״תלמידי

הכותרת. זו — מהישיבה״ ״גורשו
 בעיקבות עמדתם גיבשו הישיבות ראשי

ש בלוויה אברכיהם של מבישה התנהגות
בבני־ברק. השבוע נערכה

 די ש״תלמ קובעת שנתקבלה ההחלטה
 הסדר ובהפרת בבריונות שיתפסו הישיבה
 ל ל ש י ו מהישיבה לגרוש צפויים הציבורי

ם ה ר מ ו ט פ ס ה ו י ג ל.״ ה״ צ מ ל
 לקלוט המיועד המוסד הינו צה״ל האמנם

הישיבו׳. תלמידי מבין החוליגנים את
תל-אביב משה, ברגר

 מיש־ טל שומרים בעזרתו אבל לא. •
הישיבות. כותלי בין מעת

כבי7 תם!9צד ^
ארה״ב עם המשכר

 להודות מוכרח אני
הת לא עכשיו שעד

כל אליכם ייחסתי
ברצינות. בך

 האחרון המשבר
 ארצות־הברית עם

 טעיתי: שאני הוכיח
 הזהרתם אתם הרי

 כבר זה משבר מפני
כשנה. לפני

 תצפיו־ רוב כמו
 גם הוכחה תיכם,

 זו מדאיגה תצפית
 תקוזה אני כנכונה.

 ישראל בממשלת כי
אוזן לדעותיכם יטו

קורנשטיין
בעתיד. קשבת

תל-אביב קורגשטיין, אדכרט

 האמגם ■
שטויות?

אבנרי: לאורי
 רמת־ שאישיות הדעת על להעלות קשה

 דל על יעלה כמוך מלומד ובר־דעת מעלה
 האיגרת (בהקשר כאלה שטויות שיפתותיו

ניכסון.) לנשיא מאיר גולדה של
 בארצות־הברית תלויים שאנו שכחת האם

 אחרי הנשק, לאספקת הנוגע בכל ביחוד —
 אמברגו?! עלינו הטילה שצרפת

עיניך! מבין קורה טול
תל־אביב כר־גיל, פן־ציון

ל ארצות־הברית של יחסה את וראה •
האחרון! בשבוע ישראל

 נפרד, דו״ח י■
מצויין רעיון

 דן* על לבוחר הדו״ח הדפסת של הרעיון
 רעיון הוא נפרד,

מצויין.
 יכול אני עכשיו
ה את רק להעביר

 אצלי ולהשאיר דף
העיתון. את

נחמני, יוסןש
רחובות

 מכתם 1
ל מח

 במקום שהיו והעמדות הגבעות ובמקום
 השתלבו אלה ואשר לתותחים מסביב קודם
כ המקום כעת נראה טבעי, באופן בהם

 הטרקטור בשרשרות הפצוע ישר משטח
התותחים. עמדות שתי בולטות ובו

 צל, סככות במקום שיבנו חסר רק עכשיו
 מה יודע ומי חדשים וגדרות אספלט, כביש

והמפתחים. המתכננים בדמיון יעלה עוד
שם אי חייל,

 מצוות ■₪
האל?

 יסודו־ ,יהודית מדינה היא מדינת־ישראל
 ישראל. דת הינם והמוסרים הרוחניים תיה

 אותנו להדריך החייבים הם אלו עקרונות
דרכינו. בכל

נפ כה בצורה לערער אתם מעיזים איך
 בהענשה דיין משה של דרכו על שעת

 האם דתנו. מצוות היא זו הרי קולקטיבית,
 המבול, —דרכנו את יתברך האל התווה לא

 — עמלק והשמדת המצרי, העם השמדת
 יעיל הוא קולקטיבי עונש כי הראייה הינם
האלוקים. בעיני וטוב

 למעשינו מוסרי התר לקבל אנו חייבים
 בני־אדם לעדות ולא-לשמוע שמיים מידי

 המוסריים ערכיהם את להעמיד המעיזים
העליון. המוסר מול

ירושלים כנימין, אורן

יד ■
לשלום

 ענוגה כתף יד / קוטפת פרח מגן יד
 מעץ יד / חורשת שדה גסה יד / לוטפת

 / שוטפת רצפה קמוטה יד / תולשת עלה
 גזר־דין שופט יד / חוטפת פרוסה רעב יד

 גורל יד / בולמת פריצה שוטר יד / רושמת
 בסיר יד / מורמת להצדעה יד / מנחמת מר

 יד / המנחשת בוחנת יד / בוחשת סרק
 שדות זדון יד / טורפת ראשים תליין

 בונת יד / פורסת צחורה מפה יד / שורפת
 לשלום / מושטת עם־ישראל יד / הורסת ויד

! אמת ושלום קבע
תל-אביב אילון, שמואל

 קריאות הפקעת ■
העתיקה בעיר

(הזה בהעולם שהופיעה בידיעה .1684( 
 נגד שהוצאו פינוי צווי על פרטים נמסרו
בירו העתיקה, בעיר היהודי הרובע תושבי
 ע להפק הממשלה החלטת בעקבות שלים׳

 לצרכי היהודי, הרובע באזור קרקעות
 לתלונות מתייחסת גם ידיעה אותה ציבור.
 המדינה. מבקר משרד אל שנשלחו בנושא
להעיר: עלי על־כך

 בלבד אחת תלונה הגיעה למשרדנו
 העתיקה. בעיר קרקעות להפקעת הנוגעת

 הינו המתלונן כי העלה התלונה בירור
 השכירות זכויות את שרכש מישנה, שוכר

 הנכם את והשכיר העתיקה העיר מתושב
 שלשכת לאחר כי העלינו עוד שלישי. לצד

 ישראל מקרקעי מינהל של המשפטי היועץ
 השלישי, והצד המתלונן תביעות את בדקה
הו האמורים, במקרקעין זכויותיהם ׳בגין
 על פיצוי לקבלת בקשתם כי להודיעם חלט
נדחית. במקרקעין זכויותיהם אבדן

 מקום ואין_איפוא לערכאות, הגיע הענין
משרדנו. מצד ■לטיפול

המדינה מבקר משרד דובר
קלכהיים, ח.

 לגו דרושות ■
ל״באזד״ מתנדבות

באי־ חייל הריני נחמני
שארם־א־שייך, זור

 על להגיב וברצוני
האחרונה. בתקופה לו עד הנני אשר
 הטבע שמורות רשות לקחה מכבר לא זה
 נ־ בראס התותחים אתר את חסותה תחת
 כמובן טיראן. מיצרי על החולשים צרני

 על ולשמור לטפח ברוכה יזמה שזוהי
זה. כגון היסטורי אתר

ב נקטה הטבע שמורות שרשות אלא
 המקובלת בדרך הלכה והיא תמוהה דרך
 ארכיטקט, לשטח והורידה אתרים פיתוח של

ט לשטח הכניס ותנופה מרץ ברוב אשר
וישור ניקיון בעבודות שהחלו רקטורים

 בתל- יתקימו 1970 ינואר לחודש 20ב־
 ודימונה אשקלון באר־שבע, ירושלים, אביב,

 ילדים לקימום (אגודה אקי״ס של באזרים
 מכירה דוכני יוצגו בהם אשר מפגרים),

 תרמו אשר שונים ומפעלים חברות ■של
 תוצרתם. ממיטב — אדיבותם ברוב לנו,

 — שתתקיים ההגרלה וכן התוצרת פדיון
המפגרים. הילדים לקימום קודש ■יהיה

 מתנדבת כל ובברכה בתודה נקבל לכן,
 במקומית אקי״ם לסניפי יפנו אשר ומתנדב

 ארגוננו לרשות לעמוד ויסכימו - זזנ״ל
יכולתו. כמיטב

 תל־אביב האגודה, דובר מור, יוסף
)8 בעמוד (המשך

ת • מוצקין ביריי
 בית, חוג יתקיים בערב, 8.45 בשעה בינואר, 8 חמישי, ביום

של בביתו

קריץ ראובן
 715404 טלפון ,4 אורן סמיטת

מוזמנים. — ובקריית בחיפה ואוהדים התנועה חבריה

ה העונגםשל המנויים תעריפון ו.!
17.12.69

 שנה לחצי
בלירות

לשנה
בלירות

30 58 בארץ המנוי דמי •

35 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לכל •

57 110 ולקנדה לארצות־הברית •

62
 צייליו׳

120 ׳
 קניה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף
•

72 140 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרוס״אפריקח, •

77 150 פגמה למקסיקו, •

82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •

90 176 וניו״זילנד לאוסטרליה •


