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לווינגר? איית־אללה
 הועתק (אשר בכנסת שלו הבכורה בנאום
 )2164 הזה העולם — בעיתונכם במלואו

הקי את להדגיש אבנרי אורי ח״כ ניסה
 הרב של הטירוף גם ואולי צוניות

 של לשמו הקדים אף כך ולשם לווינגר,
 די כאילו איית־אללה, התואר את הרב
 שמיפלצת יחושו שהשומעים כדי בזה

 לא הדברז מוצדק האם בפיתחם. עומדת
בדרכים, זהות ישנה האם או: ולא!

 ובין ח׳ומייני בין לחיים ובגישה בדיעות
? לווינגר
 בשם לווינגר הרב זאת: נבדוק הבה

 מפר לפרת, עד מהנילוס ישראל־רבתי,
 בכל ומחבל כבושות, אדמות מחזיק סדר-
 בין ושלום שיוויון אחווה, ביחסי כוחו

ו זה ״איש ולהיפך. לערבים, היהודים
 עמר/ על שואה להמיט עלול מרעיו חבורת

אבנרי. קובע
 ח׳ו־ איית־אלללה לאימאם לעבור ואם
 יכולה אשר העם הפיכת מחולל מייני,

האנו בהיסטוריה במינה כיחידה להיחשב
 הוא רוצה שהוא כל זה, איש — שית

 והערי־ העריצות מעול עמו את לשחרר
 להביא רצה הוא והנצלנים. הנצלנות צים,

טו לחיים הזכות ואת החופש את לעמו
 כיבוש למסעות לצאת רוצה לא הוא בים.

 ח׳י־ של דרכו בצידקת השכנות. בארצות
 איראנים; מיליון כארבעים תומכים מייני

מוסל של מיליונים מאות אותו אוהדים
כולו. העולם ממנו ומתפעל מים

 הוא לווינגר הרב אם הפארדוכס: וכאן
 ן חזק כך כל הוא למה חלש, כך כל

 על להשפיע מצליחים וחבורתו הוא הרי
 תלוי וזה ייתכן ממשלת־ישראל. החלטות
 אשר הישראלית, החברה של באופיה

עליה. חיתתן את מטילות חבורות־שוליים
פרדים מואסי, ג׳מאד

הכבוד בל
 מנחם של הקומה זקיפות בזכות יופי!

 לא כדי לקמנדדייוויד, לנסוע שסרב בגין,
ראש־ממשלת־ של מעמדו את להשפיל

 רוצה שלא שמי כולו העולם נוכח ישראל,
 — אחד לשולחן השני הצד עם להסב

ישראל. זאת
ראשון־לציון שורי,, צבי

גולדמך של תרומתו
וב בפועל המתנגדים את מבין אינני

 לד״ר תל־אביב יקיר תואר להעניק כוח,
 אתם להתפלמס בכוונתי ואין גולדמן, נחום

 גרמה שההתנגדות מכיוון אך זה. בנושא
 בלבד זמני שיהיה מקווה אני — לעיכוב

 עיריית ש רז! של הכנה כוונתו במימוש —
 לציין הראוי מן להט, שלמה תל־אביב,

ל שהמניעים להוכיח כדי עובדות, כמה
 ושינאת־ קינאה רוחב־לב, הם התנגדות

חינם.
 מאז שזכו האישים, רשימת האם >•
גו על-ידי ולהנצחה להוקרה המדינה קום
 גם כוללת אינה שונים, ומוסדות ערים פים,

 ולמדינתנו לעמנו שתרומתם כאלה
גולדמן? ד״ר של מזו קטנה
 את ולנוער לידידינו נסביר כיצד •

בפ באנציקלופדיות, הכתוב בין הסתירה
 גולדמן ד״ר של פעלו על בנזכלל, רט

 היהודי העם למען שנים יובל במשך
תואר לו להעניק .הסירוב לבין והציונות,

 ראוי איננו שהוא בטענה תל־אביב״ ״יקיר
לכד

גולד־ לד״ר טינה לשמור הטעם מה ו•
 (הריאליות), והשקפותיו דעותיו בשל מן

 זי, להתנגדות אמתלה לכאורה המשמשות
מת ומהשמאל מהימין מנהיגינו כאשר
לדעו מחשבתו, לדרך ויותר יותר קרבים

ולהשקפותיו? תיו
 את לציין מייותר דיו. האמור כל •

התפו בית להקמת גולדמן של תרומתו
ב יודו ־שהמתנגדים כדי בתל־אביב, צות

טעותם.
ירושלים רובינשטיין, משה

הדוניים בין לציפור קן
 מנחת להתמוגג שלא היה אפשר אי

 מוטקה שר־הביטחון, סגן של דבריו לשמע
 בכל לעשות שיש הפשרות בדבר ציפורי,

 כמו והמצוי, הרצוי בין דמוקרטית חברה
 לשרת חילוניות בנות המחייבת הפשרה

 דתיות לבנות לאפשר כדי במילואים יותר
צי מוטקה תומתן. על ולשמור להמשיך

 התעלה בתבונתו, לפניו הולך ששמו פורי׳
עצמו. על הפעם
 השכירים משלמים היגיון אותו פי על

מש שהעצמאיים מפני מס יותר במדינה
 שיכונים ביותר זוכים והדתיים תמטים,
 כיפת תחת להתפלל יכולים שאינם מכיוון

הק הקואליציונית הפשרה יחי השמיים.
דושה.

ירושלים צביאדי, מידה

 אמריקה: את לנו גילה ציפורי מרדכי
 שילטון בתקופת עוד נחקק גיוס־בנות חוק

 קום מאז כימעט שריר והיה מפא״י
ליי דואגת רק הליכוד ממשלת המדינה.

 אנחנו סוף־סוף אותו. ולבצע החוק את שם
 הליכוד את העם העלה מה לשם יודעים

ה מדיניות את לבצע כדי לשילטון:
מערך.

תל־אביב ברקאי, חיים

 נזקק ציפורי, מרדכי שר־הביטחון, סגן
 להסביר כדי אבסולוטי, צדק על לדיבורים

באש חסון אסיה את לעצור הורה מדוע
מת מילואים. משירות טכנית עריקה מת

 מתיר האבסולוטי שהצדק עכשיו, לנו ברר
 מכונית לעקוף מיסיס, לשלם לא לאזרח
 אם גם הביתה, ממהר הוא אם מימין,
 דברים עשרות ועוד תאונה, גורם הדבר

הנ״ל. השר סגן כלשון אחרים,
 אווילית השקפה של חלקה מה מעניין
 בכלל תאונות־דרכים בגרימת זו ומרושעת

 יש בפרט. בכירים צה״ל קציני ועל־ידי
 ב- יושבים זה מסוג שקצינים גם, לזכור

 ב־ פעם מדי ומשמשים צבאיים בתי־דין
ל לדעת מעניין קציני־שיפוט־מישמעתי.

 כמו אבסולוטי צדק מושגי יש מהם כמה
 למעלה של דרגה שנשא הזה לטיפוס

מאלוף־מישנה.
 שצדק הי״ל, דברי לפי גם, מתברר

 פירושו מתוקנת, בחברה לא־אבסולוטי,
הג שבית־המישפט ידעתי (לא פשרות.

ל הגבוה בית״המישפט הוא לצדק בוה
בג״ץ). במקום בג״ף כלומר פשרה.

 הטלת כנראה הן ציפורי לפי פשרות
 עד שווים. אנשים על בלתי־שווה עול
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