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מהמדינה הדת
 אחרי עקבתי רבה ובתשומת־לב רב בעניין

 הלא־ תוצאותיה ואחרי שליט רס״ן פרשת
מוצלחות.

 להיות שגאים ישראלים, מהרבה כאחד
 מעשה על אותכם לברך רוצה אני יהודים,
בכנסו}. שלכם הגבורה

 אתם בישראל, הפרוגרסיביים הכוחות בין
ול דיעותינו את לייצג שיכולים היחידים

 כך ובשל ברחבות, לציבור אותם העביר
לכם. תודה אסיר אני

אבל במאבק, הפסדנו שאנו נראה היום

 הפרדה לבצע נוכל מקווה, אני אחד, יום
 והמדינה. הדת בין מסודרת

רבה. הצלחה לכם מאחל אני
 רמת־אביב דידה, ויטה מרטין

 פה; גטו 10׳
18ש ונטו

 בושה מרגיש אני ציון, בפועלי כחבר
ליסו נכנעה מאיר גולדה שהגברת על־כך

 באוכלו־ מיעוט שהם פנאטיים־דתיים דות
 ארץ־ישראל. של סיר,

יש סטודנטים לי יש שיניים, כרופא

 שישראל מקווים וכולם כלקוחות, ראליים
 ימי של האורטודוכסית מהגישה תתרחק

הביניים.
 ל־ לעלות והחלטנו יהודים, ואני אשתי

 משנים אנו עכשיו אבל — ארץ־ישראל
 בגלות, בגטו גרים כבר אנחנו דעתנו. את

אחר! דתי לגטו להגר מתכוון ואינני
מג הם גם ציון פועלי כי פה קורא אני

הכנסת. החלטת את נים
 דעתה לשינוי הביא מה לדעת רוצה אני

 את לדחות לכנסת וגרם מאיר, גולדה של
כזה. מוחלט באופן הצעתכם

את לא מספקת, תשובה אקבל שלא עד
המגבית. לקופת אחד שקל אף רום

 על־ נשלטת להיות עומדת ישראל האם
שערים? ממאה קנאים כנופיית ידי

אנגליה לונדון, שילד, ג. ש.

 הדין טית יבוטל
לצד? הגבוה

 מאיר הגברת של דעתם לסוף לרדת אין
 ״התמר־ לסבול הם מוכנים הכיצד ושות׳.

 הגבוה הדין בית של התכופות דויותיו״
 לעם הוא אסון לבקרים? חדשות לצדק,

 הדין שבית כך כדי עד זקוקה שממשלתו
 ש־ מבלי — צעדיה ישמור לצדק הגבוה

)6 בעמוד (המשך

חשובת דעתו
!מאוד.

 דיסקונט בבנק השירות טיב על דעת לחוות להזמינן שמחים אנו
המשולב קהל דעת במשאל חלק וליטול

פרסים במבצע
דיסקננט בבנק ידידים לי יש

בלבד חשבונות לבעלי ולא לבל, פתוחה במבצע ההשתתפות *

רבים כספיים פרסים בגורל יועלו למשתתפים, תודה כהכרת *

 ידידים לי ״יש מבצע על אחרים מענינים ופרטים השתתפות טופס
הבנק של סניף בכל לקבל תוכל דיסקונט״, בבנק

מראש לך נתונה השתתפותך, על תודתנו

ן ד נ דןוננו ב ד כ די


