
מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 להשלים הכיבוש, להמשך יד לתת עליו
 בביצועה. ולהשתתף הדיכוי מדיניות עם

 השילטונות מקווים דני של מאסרו על־ידי
 :משמע בדרכו, מללכת אחרים להרתיע
מצפונם. פי על מלנהוג

 בחופש חמורה פגיעה במאסרו רואים אנו
 מחאה בפעולות לנקוט עומדים אנו המצפון.

שיחרורו. למען
 !אמיר דני מייד ישוחרר, :תובעים אנו,
 !הכבושים בשטחים לשרת לא הזכות תוכר

אדגזי, וגדי פידכסקי גיא
תל־אביב ,27ה־ קבוצת בשם

ס די ^ ל או ־ ת ד סו ו  ג

!האבן מתקופת
 ובפיה ברית״מילה הפלות, על

דתית.
 הפלות. לאסור בדרישתם הדתיים צודקים

 ׳לברית בניגוד היא ההפלה :פשוטה הסיבה
 כל על ולכן, אלוהיו. עם עם־ישדאל של

 חיתוך על־ידי ה׳ עם בריח ■שכרת יהודי
 אחר למלא — הברית־מילה בטכס עורלתו

 אותו מחייבת! הברית הברית. סעיפי כל
 חייב הפלות להתיר הדורש ישראלי ציבור
 עורלד את ׳לחתוך ולהפסיק עקבי להיות

 לדרוש הזכות לו תהיר, אז רק — תיו
 ממשיך הוא עוד כל הדת. מכפלי שיחרור

 חייב הוא — האלוהי החוזה על ״לחתום״
סעיפיו. כל את לקיים

 פעם להחליט צריך החופשי הישראלי
 אפשר אי הוא. יהודי מין איזה ולתמיד
 יהודי־דתי שאתה או חתונות. בשתי לרקוד

 ולכריתת לך מה — חילוני אם חילוני. או
 טכס ׳לקיים דתיים? ולטכסים העורלה

המת המצוות את לקיים ולא ברית־מי׳לה
 ופגיעה נבזית צביעות זוהי ממנו חייבות
 החילוניות למיפלגות ובאלו׳הים! באדם
 אחרי רק הפלה חופש לדרוש זכות תהיה

 הדתית. מחכפיה במור שיחדור שישיגו
 עוד כל להתבצע יופל לא זה שיחדור

 של דתי טכס גופם על מבצעים החילוניים
ה הטענה מתקופת־האבן. עבודת־אלילים

 לבריאות, טוב העורלה שחיתוך נפוצה,
מד אמת ונטולת חסרת־׳שתר איוולת היא

 מהאמת. התחמקות של תירוץ זהו עית.
 מושלמת, טבעית יצירה הוא האדם גוף

 ובלתי־ בלתי־מוסרית היא בה פגיעה שכל
 האף את חותכים שאין כשם !תרבותית.

 אין כך בריאות, מטעמי האוזניים ואת
להת יש הנקיון למען העורלה. את לחתוך

ובסבון. במים רחץ
ב להשתחרר פעם רוצים החילוניים אם
 זאת להכריז עליהם הדתית מהכפית אמת

 ולהתחיל שלהם, הבחירות במצע במפורש
 ובעקר דתיים, מטכסים להימנע מהיום כבר

ברית־מילה. של הפרימיטיבי מהטכס
תל־אביב בישראל, מוסר שוחרי

 .20178 ת.ד. : שוח׳רי־׳מוסר של כתובתם •
תל־אביב.

̂ד.3ו ,18גצת 3שו
!אגודת״ישראל קדימה, !הידד

החילו כל של חמתם ועל אפם על כן.
 — השם מצוות בתרי״ג הבוגדים ניים

 הסוף עולם. מלא לאל תודה שוב. ניצחנו
 בע״ה הצלחנו מנצחת. התורה שתמיד
מ ישראל בנות של הארי מחלק למנוע
 מפקד על (והסיפור המושחת לצבא ללכת

 למוסר דוגמה מהווה הלפני־אחרון חיל־הים
ה נגד חוק להעביר הצלחנו בצבא)!
 שנצליח אחוז במאה בטוח !ימ״ש מיסיון

 בלי מת גופת ניתוח שימנע חוק להעביר
 בעי־ ,עכשיו !והסכמתה המישפחה רצון
 לחייב הליברלית המיפלגה החלטת קבות

 חוק תיקון בעד להצביע חבריה כל את
 בע״ה; ננצח כאן שגם ספק אין ההפלות,
 חוק את לתקן גם נצליח מאד ובקרוב
 מושלם, נצחוננו יהיה ואז יהודי״, ״מיהו

מו התורה רק כי ישראל. עם כל לטובת
 ו* השלמה. לגאולה ישראל עם את ליכה
 והולך זאת מבין הליכוד שילטון ב״ה

 מאד ובקרוב השם בדרך הדוגלים לקראת
 כן אמן המשיח לביאת כולנו נזכה אי״ה

לע אחת אגודה כולם ושיעשו רצון. יהי
 הזה העולם קוראי כל כולכם, ה/ רצון שות

!תתפוצצו —
חי! ישראל עם העיקר:

חי! חי! חי!
ירושלים אגודת־ישראל, איש
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 השנים 78כ־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור
הגיליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות

9 0 1<
מע אל שודרו רדיו אותות — 12.12;
 שב- מקורנוול האטלנטי, לאוקיינוס בר

שבאמרי לניו־פאונדלנד הבריטיים איים
 ג׳וליאלמו האיטלקי הממציא על-ידי קה,

״אס״. האות את ששידר מארקוני

9 0 5<
 של ראשונה ממונעת טיסה — 17.12

מט 36.5 טסו רייט האחים כבד. כלי־טיים
 פני מעל מטרים שלושה של בגובה רים

שניות. 12 במשך הקרקע,

ריייט האחים
17.12.1903

9 0 5<
 של הראשון הגליון הופיע — 16.12
 החשוב הבידור שבועון וארייטי, השבועון

בעולם.

<<9<
 רולאד הנורווגי החוקר — 14.12
הדרומי. לקוטב ראשון הגיע אמונדסן

4<9<
 700 השחור. החמישי היום — 17.12:

ה על־ידי גורשו ותל־אביב יפו מתושבי
למצריים. תורכים

6<9<
 רספוטין יפימוביץ׳ גריגורי — 16.12׳

 אציל של לארמונו בעורמה הוזמן )45(
.45 בגיל שם ונרצח רוסיה, בפטרוגרד,

7<9<
 בלקינד ונעמן לישנסקי יוסף — 16.12

בדמשק. נתלו
 בר דב פועלי־ציון, מנהיג — 17.12
.36 בגיל נפטר בורוכוב,

9 0<
 בריטניה בתולדות לראשונה — 14.12

בבחירות. נשים משתתפות

<9 2<
ה מושב כפר-יחזקאל, נוסד — 16.12

יזרעאל. בעמק השני עובדים

9 2 2<
ה מחיה בן־יהודד״ אליעזר — 16.12

.64 בגיל נפטר העברית, לשון

9 2 7<
יהו ,10 בן צעיר יהודי כנר — 13.12

 שלו הבכורה הופעת את ערך מנוחין, די
בניו־יורק. קרנגי באולם

9 2 8<
 מפרסמת הבריטית הממשלה — 17.12
היהו המערבי. הכותל מעמד על ספר־לבן

 אך הכותל, ברחבת להתפלל רשאים דים
הערבים. בבעלות עצמו הוא

9 5 5<
 הי־ מאז צ׳כוסלובקיה נשיא — 14.12

 מטעמי מתפטר מסריק, תומאם ווסדה,
.85 בגיל בריאות

 צ׳כוסלובקיה, של שר־החוץ — 18.12
 כנשיא אחד פה נבחר בנש, אדווארד ד״ר

מסריק. בהמלצת המדינה

9 5 7<
 הצופה, של הראשון הגליון — 17.12

לאור. יצא הדתית, היהדות עיתון

9 5 9<
 מ־ גורשה ברית־המועצות — 14.12

פינלנד. על התקפתה בגלל חבר־הלאומים
 הגרמנית המילחמה אוניית — 17.12

 לה־פל- בנהר עצמה מטביעה שפי הגרף
 שנר־ אחרי אורוגוואי, לחוף סמוך טח,
ה בריטיות. אוניות־מילחמה על־ידי דפה

היטלר. של האישית הוראתו פי על הטבעה

9 4 0<
 סלוודור המעפילים אוניית — 14.12

מע 322 סיפונה כשעל השיש, בים טבעה
ניספו. מהם 254 פילים.

 — למצריים מבאר־שבע החדש הכביש
לתנועה. נפתח

9 4 5<
 שהיה מי קונוייה, הנסיך — 15.12

 בפשעי־מיל- והואשם יפאן ממשלת ראש
התאבד. חמה,

רספוטין גריגורי
16.12.1916

<948
הכ תובע צ׳רצ׳יל וינסטון — 12.12

ישראל. במדינת בריטניה רת
 הקסמים מרבד מיבצע החל — 17.12
לישראל. תימן יהודי הועלו שבמהלכו

9 4 9<
בכנ מודיע בן־גוריון דויד — 13.12

הממש ומישרדי הכנסת העברת על סת
לירושלים. לה

<9 5<
שוט בין דמים התנגשויות — 14.12

בחיפה. שובתים לימאים רים
 דויד משה המיקרא, חוקר — 18.12

.68 בגיל נפטר קסוטו,

9 5 2<
 הוצגה הרביעית הממשלה — 12.12

 כולם החדשים, השרים ארבעת בכנסת.
שר-המיםחר- :הציונים־הכלליים ממיפלגת

 שר-התחבורה ברנשטיין, פרץ והתעשיה
 ושר־ רוקח ישראל שר־הפנים ספיר, יוסף

סרלין. יוסף הבריאות

9 6 0<
 נגד באתיופיה צבאית הפיכה — 14.12

 עת באותה ששהה סלאסי, היילה הקיסר
הקי שב ימים שלושה כעבור בבראזיל.

לידיו. השילטון רסן את ונטל סר

<9 6<
 אדולף במישפט גזר־הדין — 15.12

 על מודיע לנדוי משה השופט אייכמן.
מוות. גזר־דין

9 6 5<
 סו- הבריטי והמחזאי הסופר — 16.12

.89 בגיל נפטר מוהם מרסט

9 6 6<
 הסרטים מפיק דיסני, וולט — 15.12׳

.65 בגיל נפטר המצויירים,

9 6 7<
 למיפ־ לחזור החליטה רפ״י — 13.12

הרשי את הקים בן־גוריון העבודה. לגת
הממלכתית. מה

9 7 0<
 האנציקלופדיה ועורך הבלש — 15.12

 .73 בגיל נפטר תדהר, דויד הישוב, לחלוצי
 לאחר בפולין, דמים מהומות — 17.12 ,

המזון. מחירי העלאת

9 7 5<
 אל- אנוור מצריים נשיא — 12^12;

 עבד־אל- מוחמד הגנרל את מינה סאדאת
מצריים. צבא כרמטכ״ל גמאסי גאני

9 7 4<
 פנימית ועדת־חקירה דו״ח — 15.12

 מיכאל את מאשים לישראל החברה של
פלילית. בהתנהגות רוזנבאום וטיבור צור

9 7 6<
 הגיש כהנא קלמן פא״י ח״כ — 14.12

ה חילול בשל בממשלה, אי־אמון הצעת
ל הפנים קבלת טכס בעת שנגרם שבת

.15אפ־ מטוסי

9 7 7<
במלון נפתחה קאהיר ועידת — 13.12

האום. מנה
הו מסעודיה חאלד המלך — 14.12

 של השלום ביוזמת תומכת ארצו כי דיע׳
אל־סאדאת.

9 7 8<
 באיראן, נערכו דמים קרבות — 12.12

ה למתנגדי חיילים בין אספאהאן, בעיר
שאה.

עולמים. למנוחות הובאה מאיר גולדה
 ג׳ימי ארצות־הברית נשיא — 16.12

דיפלומ יחסים כינון על מודיע קארטר
העממית. סין עם מלאים טיים

יהודה כן־ אליעזר
16.12.1922
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