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״הליגה"
 עומד בראשה יהודית,״ להגנה ״הליגה

 ה־ מאז להיות, התיימרה כהנא, מאיר הרב
 ד>־ ראשי תלוי. בלתי יהודי אירגון קמתה,

 ימניות עמדות פעם לא אומנם הביעו ליגה
 הימניים האגפים בתמיכת גם זכו קיצוניות,
 מעולם אולם ובמדינה, הציונית שבתנועה

 כלשהו. מפלגתי גוף עם הזדהות הביעו 2ל
ה למימון המשמשים הכספים ,מקורות גם

 עד התגלו לא הליגה של העניפות פעולות
כה.

ה זה היה השק. מן המרצע יצא השבוע
 של מיקומה את שקבע עצמו כהנא מאיר רב

 בראיון היהודי. המפלגתי בנוף שלו הליגה
ביש בית״ר ביטאון למעוז, כהנא להעניק

 הקשר מהו השאר בין כהנא נשאל ראל,
״שא :כהנא השיב לבית״ר. שלו הליגה של
 ו־ בארצות־הברית לבית״ר באמת. טובה, לה

פעו שיתוף קשרי יש יהודית להגנה לליגה
 לנו מסייעים הבית״רים מאוד. הדוקים לה

 יש לנו כן, כמו מחאה. ובעצרות בהפגנות
ה דבר בית״ר, של לזה הזהה רעיוני מצע

 על בית״ר ופעולות פעולותינו את מעמיד
 ז׳בוטיד הכל, ככלות משותף. רעיוני בסים

תנו של הראשי הפילוסוף ונשאר היה סקי
ב ז׳בוטינסקי, בית״ר, ראש :ועוד עתנו.

 את לנו ציווה ודיעותיו תורתו מאמריו,
היום." הולכים אנו בה הדרך

מהי מאלימות!״. להימנע ״קשה
יהו להמר. הליגה כיום הולכת בה הדרך
 מצטמצמות פעולותיה כי שחשב מי דית?

 המת־ ובכנופיות בברית־המועצות למלחמה
 סיפר טעה, בארצות־הברית, ליהודים נכלות

הלי פעולות על ראיון באותו כהנא הרב
ב גם עוסקת יהודית להגנה ״הליגה גה:

 וצעירים סטודנטיס בקרב ישראלית הסברה
 רצוף מאבק מנהלים אנו כן כמו יהודיים.

״הפנת של קבוצות אנטישמיים, גופים נגד
 החדש.״ ״השמאל ואנשי השחורים״ רים

 הסברתי אופי נושא גופים אותם נגד המאבק
״מאלימות להימנע שקשה ברור מובהק. !
 המצביעים כהנא, הרב של גילוייו לאור

 ועל בית״ר לבין תנועתו בין הקשר על
שמא גופים נגד האלימה הפעולה מדיניות

 בין הקשרים יותר ברורים נעשים ליים,
 של בישראל האלימה הפעילות לבין חירות,
הליגה. שם את הנושאים גופים

ח ק
ת מ קיי

לפלסטין
ה הלאומנים את יותר המטריד דבר אין

 בין והזהות האחדות גילויי מאשר ערבים
 הם .-אשר יותר ישראל. לבין העולם יהודי

אידיאו כאירגון הציונית מהתנועה חרדים
 בא שהדבר כפי — הערבים מקנאים לוגי,
יש אודות ובספרים במאמרים ביטוי לידי
 הציוני, האירגון ביעילות — והציונות ראל

 מעל מוגזמים, למימדים מנפחים הם אותו
האמיתי. לכוחו ומעבר
 הפלסטינית שהפעילות אולי הסיבה זוהי
לח האחרונות בשנים מנסה העולם ברחבי

הציו התנועה של הפעולה דרכי את קות
 הפזורים הפלסטינים את לקשור כדי נית,

הפלסטיני. למאבק כולו העולם ברחבי
 האיר־ הקימו מסתבר, כך זו, במיסגרת

 חיקוי להוות שנועד גוף הפלסטיניים, גונים
היהו למגבית או לישראל, הקיימת לקרן
 הנקרא הגוף, העולם. ברחבי המאוחדת דית
 נוסד לפלסטין״), ערבית (״קרן קע״ל בשם

 מדי מכנס ,1969 בשנת עוד הברית בארצות
 ועוסק בארצות־הברית, שנתית ועידה שנה

 הפלסטיניים לאירגונים כספים בגיוס בעיקר
השונים.

 שונה הערבית הקיימת הקרן סיסמת רק
 שהכספים להבהיר כדי היהודית. של מזו

נק אדמה, לגאולת מיועדים אינם הנאספים
 :הקרן סיסמת גם האחרונה בוועידה בעה

נמצא!״ שהוא מקום בכל באוייב ״נילחם

1753 הזה העולם
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תל־אביב
״פיאט״ מגכונית ראשון: פרס

מיסיס) כולל (לא קופה ספורט 850 ———~

לשוויץ טיסות 3 שני: כרס
קבוצתית בטיסה אל־על בסילוני

״למברטה״ קטנוע• 2 :,שריש פרס
מיסיס) (כולל ——————

ב פרס סוו־צה מעודדים שעוני□ 10 :עי ו
בעולם מהמעולים שוויץ, תוצרת ^

בחגורת והשתחו ״טישו״ שעון קש
ת ״טיסו״ בחנויות פרטים המוסמכו

 נעימה הפתעה
 שי אריזת עם

מוסון תמרוקי של
ת להשיג וכו׳״ דיאודורגטים קולון מי סבונים, קרמים, מיוחדות, שי אריזות מבחר מריו  בפרפו
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