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אבנרי, לאורי
 הערכתי מלוא את לך להביע רוצה אני

בכנסת. למאבקך־מאבקכם

 כהן, ושלום אבנרי לאורי
ידי תחזקנה הכנסת. מאיומי תרתעו אל

איתכם. הצעירים כם,
חיפה סטודנטית,

חרד מנצח
המדינה לדמות

-------------.-----------

מן יג■1 ר ד ט ש
 הם בכנסת לאשר עומדים אותם החוקים

 דמותה. את ומבערים למדינתנו ביזיון
זו• לדמות ליבי עומק עד חרד :ואני

רמת-גו שטדרמן, זיני

 המארגן הוא שטדרמן זיגי הקורא •
אבו־גוש. פסטיבלי של והמנצח

ננד הפגנתי מ,,,,;
הדמוקרטיה דיכוי

הלאומית
 שכבוד האר׳ן בעיתון לקרוא נדהמתי

 המעשה על תגובות אוסף הכנסת ו״ר
פרסומן. לשם כהן, ח״כ של ־,תיאטרלי

 הנ״ל למעשה התגובות שכל מבין אני
 אני הגיוון, לשם בהחלט. שליליות זיו

 זלפרסם לצרף הכנסת יו״ר מכב׳ !בקש
 שכיום פשוט מאזרח חיובית אחת זגובה

 מאורגן. ציבור או מפלגה באף חבר דנו
יו״ר כב׳ של ומחדליו מעשיו לדעתי,

 יותר כמה פי הם בפרשה בטיפול הכנסת
 חבר־ של הפזיז המעשה מאשר חמורים

מסתפ היו נאורים בפרלמנטים חדש• כנסת
 הג׳סטה את לנפח במקום בנזיפה קים

לאומית. לטרגדיה האומללה
 בתגובתו לא היא הלאומית הטרגדיה

המפל שנציגי בכך אלא כהן ש. ח״כ של
 חשובת כה בבעיית להחליט העיזו גות

 זו, במדינה ואזרח אזרח לכל ובסיסית
הפ האזרח הבוחרים. פי את לשאול מבלי
 הופכים איך בראותו המום עדיין שוט
 הלכתית, למדינה חוק מדינת עיניו לנגד

 איפוא, פלא אין חסר־אונים. והוא —
 לאבד בן־תמותה עשוי זה מסוג שבמצבים

פרלמנטרי. בלתי מעשה ולבצע שליטתו
חיפה גולן, מ.

ם ימלוח ■
ללוחם

 האמיץ. הלוחם הח״כ כהן לשלום
כוח! יישר

תל-אביב כהניו, אברהם
 אחת הוא כהניו אברהם הקורא •

ת ת הדמויו טחון במסכת המפורסמו  של הבי
כהניו מילא אוניברסיטה, בוגר ישראל. עם

 כהן• שלום לך הכבוד כל
 החרון את ביטאת שלך הדרמטי במעשה

 כמוני, אזרחים רבבות של ההשפלה ורגש
הכפייה־הדתית. ומתנגדי שוחרי־חופש־הפרט

 לעורר כדי הפגנתי מעשה דרוש היה
 לדכא ניסיון נגד הרדומה הקהל דעת את
 ביסודות ולפגוע במדינה הדמוקרטיה את

האישי. החופש
 נגד הפגנות לערוך משהו: לעשות צריך
 ועוד תעודות־זהות להחזיר הדתית, הכפייה
 עם להשלים אי־אפשר אפקטיביים. מעשים
 הנוגעים חוקים תחוקק שהכנסת הרעיון

הפרטיים. ואורח־חיינו התנהגותנו למצפוננו,
 נתניה בן־אורי, ומרים יצחק

הטרגדיה

קדמתמת
 בכדי זה במכתבי אליכם פונה הנני
 גישתכם על הרבה הערכתי את להביע

הממ אשר לתיקונים להתנגד המתקדמת
 יהודי.׳׳ ״מיהו בעניין לחוקק עומדת שלה

תל״אביב ענבי, יעקב עו״ד

המסוכנת הדרן-
ברקת של

 הנייר, ועל הכתיבה צורת על לי סלחו
 עתה זה קראתי נרעש: כולי אני אך

מכת פירסום דבר על הידיעה את בהארץ
 ובהם מאזרחים הכנסת ליו״ר שהגיעו בים
 ספק אין (אישיות!). נגדכם השמצות גם

 המסוכנת בדרך נוסף נדבך מהווה שזה
ו ברקת הזה האיש עלינו להלך שהחל
שלו. נוספים חברים

ואני שעשיתם מה עם מזדהה אינני,

 שצריך יהודי״ ״מיהו בעניין אפילו תומך
 ההלכה לפי בדורנו לפחות להיות לדעתי

 (פירסום זה צעד אך דתי), שאינני (למרות
גבול. כל עבר החוברת),
 על לדין להעמיד לכם מציע הריני
 לפחות המכתבים, כותבי את וכו׳ השמצה

לעניין. ציבורי פירסום לתת כדי
 בלי דיחלקום, אך במאבקכם, המשיכו

 תמיד לא שאתם סבור אני תיאטרליות.
 השם! למען אופוזיציה צריך אבל צודקים

דווקא)• העבודה מפלגת אוהד (אני
רח השם, חשוב לא שוחר אז

ירושלים סטודנט), (מורה, דמוקרטיה

את הנוגד חוק ■
האדם, זכויות מגילת

 זכויות מגילת על חתמה ישראל אם
 שהמגילה אומרת זאת האו״ם של האדם
 לחוקק איפה אסור בישראל. חוק היא הנ״ל
הנ״ל. המגילה את הנוגד חוק

 זכויות מגילת את נוגד יהודי״ ״מיהו חוק
 אזרחיים וגירושין נישואין העדר גם האדם.

הנ״ל. המגילה את נוגד בישראל
 ולא בנידון משהו לעשות אפשר אולי

רוצה? שהיא מה לעשות לכנסת לתת
לון טוכרניצקי, ג. ס. חו

״אני ■
״איתבם ;

 סביב המאבק בכל איתכם אני
 במאה מצדיק ואני יהודי״ ״מיהו

 בכנסת. שנקטתם הצעדים את
ארוך לטווח שההשפעות לי נדמה

□ ה ר ב כדיניו א
 נווד בהגנה כבר בכירים פיקוד תפקידי

ה המדינת. קמה בטרם שניי  במלחמת־העולנדה
הברי בצבא מייג׳ור של קבע לדרגת הגיע

 עיטור־ קיבל ב׳ בעלייה מיבצעיו על טי,
שים שני רק זכןו לו כבוד, בעולם. אחרים אנ

שטי־ן אור■גישה !■ מיל
 מההשפעות יותר הרבה חשובים אלה צעדים
הקצר. לטווח

 ירושלים מילשטיין, אורי
שטיין אורי •  מחבר הוא מיל

.101 יחידה על
יישר !■

כז^הכס

 אי- את להביע לו ניתן שלא כאזרח
במי בארץ המתרחש מכל רצונו שביעות

 במלחמ־ רואה אני והחברתי, הפוליטי שור
 תקינה חיים מערכת להשגת דרך תכם

דמוקרטית. במדינה
 להם, שאיכפת רבים עוד ישנם ממני חוץ
 להתבטא. יכולים אינם וכמוני

 מלחמתנו. היא מלחמתכם
זו. בדרך והמשיכו יישר־כוח

כי מוסד שקמה, איציק גן-שמואל חינו

מכתבים
גולדה ן■

■ו ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

הלוהטת
בלהט. הכל אומרת מאיר גולדה
 על הבחירות לפני דיברה להט באותו

 ואחר בשבוע, ימים שבעה בטלוויזיה הצורך
 שאין בלהט דיברה הבחירות, אחרי כך,

בשבת. בטלוויזיה צורך
 בלהט דיברה ששת־הימים מלחמת לפני
 שאין בציון...) העם לטובת — (והכל

 דיין. משה לידי שר־הביטחון של תיק לתת
 (הכל פרם שמעון נגד דיברה להט באותו

)העם בשם . .  באינטר־ דיברה להט באותו .
 אטיסטית כפייה נגד הסוציאליסטי נציונל

 בלהט דיברה שהיא כמו בברית־המועצות
בישראל. כפייה־דתית בעד

וציניות. דו־פרצופיות זו האין
 יש המעורבות שלמשפחות חושב אני
 בשתיקה לעבור אין להתארגן. דחוף צורך

 בני שעל חושב אני הדתית. הכפייה על
 לא צה״ל. את לעזוב מעורבות משפחות

 של שבת־גויים מעורבות משפחות בני יהיו
 ורהפטיג—אלון יגאל—שפירא י.ש.—גולדה

הכש היהודים ללחום שילכו קומפני. את—
 חס יהרגו אם הישיבות תלמידי — כדת רים

 זלא בבית־ד,קברות מקום להם יתנו וחלילה,
ר... מחוץ ד לג

מעורכת, ׳ממשפחה אחד
תל־אביב

 הארץ, ממזרי ;■
1!התאחדו

 את הממשלה מעבירה מחאותינו, אף על
 שהוא זה, חוק ולפי השבות. חוק תיקון

 וכאמל נאצר ויליאם הרי ההלכה, חוק
 בירושלים, אל־פתח מנהיגי שני אל־נמרי,

 יהודים הם — יהודיה לאם בנים שהם
למהדרין. כשרים
 חוקן!), זה זה? חוק (זה זה חוק ולפי
גוייה. היא — בן־גוריון דויד של נכדתו

 גם יש אולם
 אינם אשר כאלה

 לטעון מתביישים
ה שבחורי־ישיבה

 משירות משתמטים
 יהודים הם בצה״ל
ש בזמן בו כשרים,

 המשרת נחום, בני
 הוא בסיני, אי־שם

 יהודי מספיק לא
 נוצריה. שאמו מפני
 אנשי־ גירסת ולפי

ממ הוא — ההלכה
זר.

 ולאור כן, על
 ולהקים להתלכד אלא לנו נותר לא האמור,
 של זכויותיהם על תשמור אשר אגודה

 שישנם מאמין (ואני בני כמו ממזרים
כאלה). רבים

 הארץ, כל ממזרי כסיסמה: מציע אני
התאזזדו!

ד ר א נ ר , ב ק י נ ו ש א שמואל גבעת כ

בריודמילח? —!
טובץ! זה מה בשבי?

 יהודי! אני לאמי הודות ובכן,
 למה לי להסביר יכול מישהו אולי אבל

 לי לעשות צריכים היו הרוחות לכל
ברית־מילה?

מטולת פוטסדם, ירחמיאל

 ההצגה ■
להמשדי מוברחה

 אבנרי ואורי כהן שלום שהציגו ההצגה
 ופיקנטית. משעשעת היתד,
 בכנסת? שמשעמם אמר מי

 ולעשות תסריט לכתוב אפשר עכשיו
השביעית. בכנסת ד,ד,וזי על סרט

תל-אביב כר־גיל, כן־ציץ

דורוזים ■
שלוס על

מו יום מידי ע / ואשאל, אתמה ביו  מדו
שר לכל / ואכזר? טפל כדי ננולמינו  אלך א
מלחמה. אחת: מילת / אשמע,

ע / מעוררת! בי אחת שאלה זו מילח מדו

כאשוניק י'

1695 הזה העולם


