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מכתבים
)9 מעמוד (המשך

 המקובל פלסטין?״ או ,,עץ המונח גם
 הזדמן שלא הארץ ילדי בין אפילו עדיין
המט את ׳להטיל או לראות מעולם להם

 לכך הוכחה !מהווה ה׳מנדטוריות, בעות
קיימת. היתד, שפלסטין

תל־אביב מתתיהו, יוסף

לישראל חוזרים אלוהים מלאכי

 אילו ראשי במאמר הארץ כותב היה איך
 בקריאה יוצא ברית־המדעצות ,נשיא היה
 אחרות, למדינות שהיגרו ארצו תושבי ׳לכל

 על מוטלים וחובה ״...זבות אלה: במילים
 — רוסי כיל על ובוודאי — נוצרי כל

 בפיתוחה מולדתנו, בבניית חלק ליטול
ובביצורה.״

 היה כיצד מפותח בדמיון צורך אין
 מה כזה, ראשי ׳מאמר ׳ומסתיים מתחיל
 ראשי הכנסת, ׳חברי של ׳תגובתם היתה

 ונשיא הציוני והמימסד היהודי חמיטשל
בראשם. המדינה

 למנוייו ׳מיוחד מיוסף הדפיס עתוךהארץ
 מסחרי, בסיס על — ׳לשכנעם כדי בחו״ל,
 בפתח למולדתם. ׳לחזור — ׳ודתי לאומי

 יעקוב, בסולם מעוטר ששערו המוסף,
מל ״והנה עליו מודבקת תנ״כית שסיסמה

 מינשר בו...״ ויורדים עולים אלוהים אכי
 קציר, אמרים המדינה, ׳נשיא על-ידי חתום

 בלבד: היהודים כנשיא עצמו המחשיב
יהודי...״ כל על ׳מוטלים וחובה ״זכיות
המיוע לישראל, הישיבה לקריאות סרט

בחו ישנה בלבד, היהודיות הדת לבני דות
 אחרת, מגוונת גזענית אינפורמציה גם ברת
 שבט הקימה חצופים ״׳תנועת ׳למשל: כמו

ישרא ׳נוער לבני יסודי, בניו־יורק, עברי
 מיוחדת הדגשה או בחו״ל.״ השוהים ליים

 מיחו״ל הישראלים החזרת תוכניות כל כי
היהודית. הסוכנות של ׳באמצעותה נעשות

 עבודה, של בהבטחות ׳מלאה החוברת
סוצ הטיבות שחרור-ממכס, פרנסה, דירה,

 ש״לא להוכיח וכדי משופר, חינוך יאליות,
 בה מובאות האדם,״ יחיה לבדו הלחם על
 של העצמי לשיכנוע אחרות הבטחות גם

 רביב, עדי כימו לישראל, היוירדים־ד,חוזרים
 ׳והיגר 1952 בשנת שנולד ישראלי למשל,

 ׳לארץ ״באתי :לארצות־סברית הוריו עם
בערבים...״ להילחם כדי

 ניו־יורק בגן, אליעזר
אוצות־הברית

צודקת לעולם טעות

 ידיעות בגילון מצאתי הבאה הידיעה את
 בנובמבר. הרביעי השישי, מהיום אחרונות

על מברך מועצת־הפועלים מזכיר אם

15 נן
חשוד

ת שוו בע
פריצות

 אתמול נעצר 15 בן נער
ב פריצות בעישרות כחשוד

 גניבות ירושלים, חלקי כל
תי שני חטיפת רכב׳ מכלי
נו ועבירות מנשים קים

ספות.
ירו פועלי מועצת מזכיר

 על בירך הרפז, ניסן שלים׳
המע שהפעלתה התוכנית,

 לתושבי רבות תתרום שית
(עתי״ם) הבירה.

 לגנוב לפרוץ, 15 בן נער של תוכניותיו
 מחלקת שהממשלה הפלא מה אז ולחטוף,
? חנינות

ירושלים פלד, אייל
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