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 מ־ צעיר יהודי לארץ הגיע אתמול רק
 למחרת כהנא. מאיר הרב ושמו גיו־יורק

סטו קהל לפני הציע, הוא לישראל בואו
 דרכים ״למצוא :חיפה בטכניון דנטים

 להגר להם מוטב כי הערבים, את לשכנע
 להמשיך מאשר השכנות, הארצות לאחת

ישראלי.״ שילטון תחת ולחיות
 החוצה. אותו זרקו לא והסטודנטים...

).1 לבושה (אוי
 לפני בישראל. בודד מאיר הרב אין
 גולדה של בעיתונה קראתי אחדות שנים
 יעלו, ״יהודים זו: ברוח סיסמה מאיר

יהגרו.״ ערבים
התאחדו! ו״סוציאליסטים״ פשיסטים

 סיסמאות עבור בדמים נשלם כולנו אנו
אלה. הרפתקניות

נהריה פומרנץ, אליעזר
 אחדות ■

העם
בקי כשהייתי מדובר? אחדות איזה על
 שם לי אמרו חדש, כעולה דפנה בוץ

ה את יפה בעין רואים שלא במזכירות,
 לקיבוץ החדשים) (העולים שלנו טיולים

 הצעיר השומר של שהוא מפני השכן דן
 ל- שייך שהוא מפני שאר־ישוב ולמושב

ה אחדות זאת. ל״ע). (היום פרוגרסיבים
? עם

רו של לשותפות פרט שותפות ואיזה
 בישראל העשירים בין קיימת וסוס כב

השל צמרת ובין אצלם? הפועלים לבין
 בצה״ל הגבוהה הקצונה בין והעם? טון

! אחדות אין לחיילים?
 ולדתיים, לחילונים מפולג מזמן והעם

 אגודת קרתא, לנטורי מפולגים והדתיים
קונסרב מיליונים ואיפה ומפד״ל. ישראל
ב (שהם ואורטודוקסים רפורמים טיבים׳
יו שגרים איפה באמריקה, למשל מיעוט

אחדות! אין יהודים)? מיליון 5מ* תר
ירושלים כריי, ג. ס.

 חפכגח, זאת 8

זאת
 אני הקיצוניים, הדתיים ורבותי מורי
 הכבוד! כל בפניכם. הכובע את מוריד
 איש אלפים עשרת גורן הרב נגד לכנס

 וכל אלפים עשרת !אחת מחאה בהפגנת
לוחמת! יחידה עצמו בפני אחד

 אנחנו לעומתכם. החילוניים עלובים מה
 קסם מילת בפינו. ״זב״ש״ איכפתיים הלא

ופחדיהם. שפנים בעייה: לכל ומענה
חיפה קריית־עמד, כיינהקר, ברנרד

 המלאך ■

רפאל
 על תשקיף ,1838 חזח״ ״חעולם

 לשר רפאל יצחק ח״פ של מינויו
הנאות. הבחירות אחרי

 רפאל ליצחק כי מתברר הידיעה מקריאת
 בממשלה. שר של תיק לקבל סביר סכוי
 אפשרות על דובר כבר שנים מספר לפני
 בו הזה, להעולס מכתב כתבתי ואז כזו.

לדבר. הנמרצת התנגדותי את הבעתי
או לכתוב, צורך מרגיש אני היום גם

 ועדה עם קבל להצהיר מנת על הפעם לם
 תוך התנגדותי את כליל בזאת מסיר שאני

מכבודו. ומחילה סליחה בקשת
בפר לאחרונה שנתגלו העובדות לאור

 וכדומה, אוטוקרס ורד, נפט, נתיבי שות
ש אנשים, בממשלתנו שיושבים מתברר

 ממש הוא רפאל יצחק אליהם בהשוואה
 הזמן שהגיע חושב ואני רפאל, המלאך

ב ישב כמוהו אחד הגון אדם שלפחות
ממשלה.

באר־שבע גולן, י.
 לועזי תאריך ■

רבני מיכמך על
 הראשי ״לרב ,1840 הזה״ ״העולם
 באלוהי חלק אין יושף עובדיה
״ישראל התא עם המיסמך על !

 הראשי הרב שבחתימת הלועזי ייד
יוסף. עובדיה הספרדי

עי סקופ אומנם הוא שהצגתם המיסמך

 הוא אותי שמעניין מה אך יפה, תונאי
 נגד צפת תושב של מישפטו נמשך למה

לח לו התירה שלא על קדישא החברא
 הלידה תאריכי את אביו מצבת על רוט

שנים? ארבע שלו, הלועזיים והפטירה
גבעתיים רזניק, עוזי

 בן־ יוסף עורן־הדין של תשובתו •
 צפת תושב את בנזישפט שייצג מנשה,
:גדעון רפאל

 השלום. לבית־מישפט קודם פניתי
 סמכות שאין טענו קדישא החברא נציגי

טק־ מטעמים בעניין. לדון לבית־המישפט

ה חדו□ ל די ב
״אי• ,1819 חזח״ ״העולם

 סדר שיהיה — רגונים
ההתרחשו על בברדק״,

ל ב״ליגה האחרונות יות
וה האדם זכויות שמירת
אזרח״.

 מר על השאר בין קראתי בכתבתכם
ה ״חבר בהתרגשות״), (ש״סיפר סיל

בת האחרון והיו״ר 1960 מאז ליגה
 כיוון בעבר.״ שלטה שמפא״י קופה

ל הליגה של המייסדים אחד שהייתי
 היחיד ולצערי, והאזרח, האדם זכויות

 עתה, ועד מאז ובליגה בחיים שנשאר
 אחדים דברים על להעיר אני מבקש

בכתבתכם. הכלולים
 בבית- שהוגש בתצהיר אמנם, )1

 :סיל חיים הצהיר המחוזי המשפט
 שנות בתחילת לליגה כחבר ״הצטרפתי

נב הצטרפותי ״מאז כי ועוד, ,״60ה־
 ועד חבר והייתי הליגה לוועד חרתי

נב הצטרפותי (״ומאז ״1970 שנת עד
בלי מעורפלים, ניסוחים — חרתי"

אכי־שאול מרדכי
בברדק סדר

 בבית- גם העיד וכך מדוייקו) תאריך
 הדבר פירוש אין — המחוזי המשפט

 ברצינות דבריו אל להתייחם שיש
 .״1970 שנת ״עד רק היא אמת יתירה.

ר לוועד נבחר הוא ב מ ב ו נ בש ב
.196 6 נת
 של הכללית באסיפה עובדה. )2

שנער והאזרח האדם לזכויות הליגה
 מר עדיין נודע לא 21.1.65 ביום כה

 אלא פגם, זה אין הליגה. כחבר סיל
 מאוחר, חלום הוא ״1960 ״מאז עובדה.

באספמיא. חלום
 ליגה באיזו לדעת יכול אינני )3

 האחרון ״היו״ר סיל מר היה אחרת
 בעבר״ (בה) שלטה שמפא״י בתקופה

 אולי היה האדם לזכויות בליגה —
 ימי כל אגב, לילה. בחלום יו״ר שוב
 משנת או ,1935 משנת — הליגה קיום

 ב- ״עותומנית״ כאגודה הליגה רישום
 של שלטון בה ידעתי לא — 1937

כל־שהיא. מיפלגה
 שכביכול ״האחווה״ על מילה עוד
 ד״ר לבץ בינו (או לביני בינו שרתה
 להעיד): מוסמך איני עליה אשר שחק,
 נוכח המתלבט האדם הוא עלוב יצור

 קבילות עדיף? ״מה בדילמה: השופט
 ואינו — ?״ האנושי כבודי או עדותי

 כאמור, היינו-הך, אלה שניים כי יודע
אמת!״ עד נפשות ״מציל

 המכונה המיבצע לגבי זה ייאמר
העו של כתבה באותה ״אקרובטיקה״

הזה. לם
תל־אביב אבדשאול, מרדכי
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