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 במסגרתה אשר לאוניברסיטה הסטודנטים,
 בלתי־דמוקרטי, אלים, ברברי, ארגון קיים

ה בחופש חמורה פגיעה הפוגע בלתי־חוקי,
 על וגזר־דין פסק־דין הקובע והכלל, פרט
מנ זהו בוגדים. אזרחים מכנה עצמו, דעת
כיום. הרוסים ושל העבר של נאצי גנון

 או יד לו הנותנים שהמנהיגים אסון זה
תקום ביוקר. ישלמו — מקיומו מתעלמים

בן־דוי
 היא זו שאלה בגד. מי ותקבע חקירה ועדת

בלבד! בית־המשפט בסמכות
ב ולא בכלובים מקומכם הד״בים, אתם

רחובות!
כן־דוי, שלום

ניו־יורק יוניברסיטי, ישיבה

 כחסם איד <י
הים

 של החשוב למאמרו בקשר להעיר ראוי
 הזה, (העולם הים אל הפנים אבנרי, אורי
כדלקמן: ),1752

 סמו- הרברט וכיכר אלנבי רחוב בתיכנון
 לתל- שהעתיק אנגלי, מהנדס הועסק אל

 אנגליות. ערי־חוף תיכנון של סכמות אביב
 מפני העיר על להגן היתד, המטרה באנגליה,

ה החניק הקלוקל, בתיכנונו וכך, רוחות
העיר. את מהנדס

ה את לו הסבירו לא דאז העיר חלמאי
לתל־אביב. ברייטון בין הבדל

ניו־יורק הרמגל, יעקב

רופא
משונעים

ופעו דעותיו שלרוב אבנרי, אורי לח״כ
 מוכן שאיני אחד תחביב מסכים, אני לותיו

 להיות תחביבו זהו אופן. בשום לקבלו
 כ״קצת אנשים ולהגדיר רופא־משוגעים־חובב

 וכו׳, מסוכן,״ ״מופרע נורמלי,״ לא
 מה על־סמך לענות, אבנרי מאורי אבקש

זו. בצורה אנשים מגדיר הוא
תל-אביב קלר, אדם

 בחר מי ₪
ץ ס ה כ

 העולמיי הציוני הקונגרס בצירי בחר מי
 העולמי? היהודי הקונגרס בצירי בחר מי

 בחרו שנים, הרבה לפני פעם, בחר. לא איש
 זכר אין שנים מזה אבל שקלים, באמצעות

 לאריה גם גולדמן, לנחום שגם כך לזה.
 העם בשם לדבר זכות אין ולאחרים פינקוס

 אינה היהודית הסוכנות הציונים. בשם או
חוקי. גוף אינה גם ולכן נבחר גוף

 לממשלת־ישראל או גולדמן לד״ר נתן מי
ש מיליארדים מגרמניה לקחת יפוי־כוח

 קרב־ של בחיים הנשארים לקרובים שייכים
 כזה. יפוי־כוח נתן לא איש הנאצים? נות

מ לכסף זכות שום אין לממשלת־ישראל
גרמניה.

חיפח פיין, משה

 מכתבים השולחים ?וראיס
 כקצרה- אותם לנסח סתכהשים

 תס״ למצרפים תינתי עדיפות
למכתביהם. כות
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