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מכתבים
 מעשים א7? הזדהות ■

צביעות: היא
ונכבדי ישראל יהודי ״מזדהים״ פעם עוד

 רוסיה. יהודי עם הממשלה, ובראשם הם,
מי אך הזדהות, של מילים לדבר מאוד קל

אמי מידה צביעות. הינם מעשים ללא לים
 בכסף, היא העולם יהדות דאגת של תית

יה להצלת המוקדשים האדם, ובכוח בזמן
 יהדות שהקציבה התקציב מהו רוסיה. דות

אנ כמה זו? למטרה ישראל, כולל העולם,
 תיירות לעידוד מלאה במשרה עסוקים שים

 זמנם בכל הוקדשו אנשים וכמה לישראל
הרוסית? היהדות למען למלחמה
 שר אמונה לה שיש אמרה מאיר גולדה
 היהדות למנהיגי תשוחרר. הרוסית היהדות

אי יהודי בשיחרור אמונה בעבר גם היתר■
הי כי הושמדו, מיליונים שישה אך רופה,

 התמסרות. ופחות ״אמונה• מדי יותר תד,
 יהדות אם הרוסית ליהדות צפוי גורל אותו

 לא ממשלת־ישראל, היא שמנהיגותה העולם,
ברוסיה. האחים חיי על לקרב תזנק

הורוביץ, יצחק פרום׳
רחובות ו״צמן, סכון

אזרחות ₪
למתים ישראלית

 אזרחות הענקת המאפשר החוק בעקבות
 אני ארצה, עלייתם לפני ליהודים ישראלית

 להענקת מיוחדת ועדה להקים לכנסת מציע
ל לעלות שרצו ליהודים ישראלית אזרחות

מותם. עקב מהם נמנע הדבר אך ארץ
ה אל להתייחם מציע אני כללי באופן

מכוב יותר בצורה ישראלי״ ״אזרח תואר
 בדומה משהו כבוד• תואר כאל כלומר דת,

ישרא אזרחות להעניק וכך כבוד, לדוקטור
 עי־ ולכל לישראל כסף התורמים לכל לית

הארץ. על טיבה מילה הכותבים תונאי־החוץ
 ישראלית אזרחות להעניק אפשר למעשה

 מעט לא כוף־מוף ארצות־הברית! אזרתי לכל
מעמד. המדינה מחזיקה בזכותם

ניר-עוז קבוץ רוזנברג, ישראל
מורא בלי ₪

פנים משוא וכלי
 ישראל ממשלות נגד שלכם האישום כתב

קונ של ורציחתו חטיפתו בפרשת ותורכיה
 הזה (העולם ז״ל אלמם אפרים ישראל סול

ייחודכם. על מראה ),1760
 בעיניים הפרשה את ראיתם אתם רק

 משוא ובלי מורא בלי והעזתם, מפוקחות,
 את להוקיע פנים,

 עשו שלא הממשלות
 להציל רדי מספיק

אלרום. חיי את
כפירי, בתיה

ירושלים

האידיש ■
גולרה של
 ישראל במדינת

 מקום אין היום של
למ האידיש, לשפת

 גולדה דברי רות
השלם. והיהודי האידיש על מאיר

 על- אידיש ללמוד יקום לא ספרדי שום
ממשלתנו. ראש בעיני ״שלם״ להיות מנת

לומ היו האשכנזים כל לוא היה מוטב
 עתה חיונית שנחיצותה שפה ערבית, דים

השלום. בוא עם יותר חיונית ותהיה
דנמרק קופנהגן, ראוכגי, צבי

 העמידה ■
העמידה בגיל

 (העולם קראנו רבים וברחמים רב בצער
 בן־אמוץ דן מר של וידויו את )1758 הזה

 המינית. התרגשותו מאגר דילדול על המקונן
מס ומחונן, מוכשר סופר בן־אמוץ, דן מר
 כד־ ״נס של אצלו אי־התרחשותו את ביר

 המצערת) לתופעה קורא שהוא (כפי השמן״
ובתיאט בקולנוע בעיתונות, הנפוץ בעירום

 את ממית לגלוי, הנסתר את ההופך רון,
לדמיון. שמץ־דבר משאיר ואינו ההתרגשות

 הגורם את בן־אמוץ מר שכח אולם יתכן.
 המאגר לדילדול שהביא והמכריע העיקרי

 חז״ל כינו לשוא לא הגיל. — שלו המיני
 כ־ בן־אמוץ מר שייך אליה הגיל קבוצת את

 הגוף עומד זה בגיל שכן העמידה,״ ״גיל
 האדם של ואונו מאגריו, את מלמלא ופוסק
 נמצאה לא עדיין לצערנו, ופוחת. הולך
היא הזיקנה אלה. מאגרי־עלומים למלא הדרך

כפירי

1761 הזה העולם


