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 כתבים, פרטים יסוד על נרכשה
האז שביטול לקבוע השר ורשאי
 של הקטין ילדו על גם יחול רחות
אדם. אותו
מסוכ הם הסעיפים שלושת כל
ה הוא שבהם המסוכן אולם נים,

המו את מגדיר שאינו השני, סעיף
 למדיגת־ישר־ אמונים ״הפרת שג

ה את לשר־הפנים ומשאיר אל״
 הסעיף כזו; הגדרה לתת סמכות

 הסמכות את לשר״הפנים נותן
האזר ביטול על לבד* להחליט

 ל- העניין את הופך ובכך חות,
 ל־ לאפשר מבלי לחלוטין, מינהלי

בנידון. להתערב בית־המישפט
וה האדם לזכויות הליגה ועד
 התיקון נגד נמרצות מוחה אזרח

סכ בו רואה בחוק־האזרחות, הזה
ו בישראל, האזרח לחרויות נה

 ד,צ־ להציע לחברי־הכנסת קורא
 ועד הזה. התיקון לביטול עת־חוק

לאו והערכה סיפוק מביע הליגה
עיתונ ולאותם חברי־כנסת תם

 לתיקון התנגדות הביעו אשר אים,
חוק־האזרחות.

 האדם לזכויות הליגה
תל־אביב והאזרח,

מא׳נכזטיל׳ודו

ת דיו ד ס ל
 ממשלתיים תהליכים על

השאר... וגל
 יחידה־במיבה. באמת ממשלתנו

 של האינפנטיליות מן עברה היא
מנ של הסניליות אל שרון אריק

 את כלל לעבור בלי בגין, חם
ההתבגרות. תהליך

אביב תל־ שריק, יוסף

 ר3רוח־ש71א*

וח־דו!־-לשו!
ה של מיכתבה בעיקבות

 מ- דלוגוף אביטל קוראה
 הערים ראשי על ניו״יורק,
ה• מן שגורשו הערביות

בארצות־ מסעם ועל הארץ
הזה״ (״העולם הברית

2240.(
 עד לא אך עגום. די מצבנו אכן,

 מניו־יורק נכבדה שגברת כך, כדי
 ואת להתנצל מי בפני לנו תייעץ

ו התקיימה מדינתנו להוקיע. מי
 תושביה למעשי תודות מתקיימת

במל העוסקים למדינה, העולים —
ה למענה. והעושים פיתוחה אכת
 כמה של — החובה ואולי — זכות

 כידידינו, עצמם הרואים אנשים,
 לא בארץ לנהוג כיצד לנו לייעץ
בחוצפה... ממש גובלת להם,

 כמה הנכבדה לגב' לשלוח אשמח
ש וחידודי־הלשון מאימרות־השפר

 מפיהם לשמוע בישראל אנו זכינו
 שהיא כדי המגורשים, שלושת של

 האם — ולשפוט להשוות תוכל
להתנצלותנו. הם זקוקים באמת

חיפה אכני, יוסי

רחנדם מלא אל
 את מבקש מטיס הקורא

 גשר מפני האלוהים המת
ודם.

ורח גדול הוא שבשמיים האל
 מגך עוד יודעים אנו זאת — מן

 או ירושלים בתל־אביב, הילדים
 לשטחים זקוקים היינו לא חיפה.

 עד לדעת כדי הירוק, לקו שמעבר
 האלוהית, השכינה גדולה כמה

הבודה. הארץ כל מלוא
 לא — בן־אל הוא תמיר שמואל

הצדק להתפטרותו זקוקים היינו
 מל״ו אחד שהוא לדעת כדי נית

 החריב לא בזכותם שרק הצדיקים,
 כולו, העולם את האלוהים עדייו

לצ רחמנא ועמורה, סדום מעשה
לו•

 נזקק בדימום שר־המישפטים
הפו בדרכו האלוהים לשם תמיד
 התפרסם תמיר העקלקלה. ליטית

 בריוני אל שלו, בקריאת־התגר
 לאסיפת* שבאו תנועת־החירות

 המישטר־ דאז, מיפלגתו של היסוד
 עלינו ״ירחם לפוצצה: כדי החדש,

 ל־ יגיע בגין מנחם אם האלוהים
שילטון.״

 ומנחם עלינו ריחם לא האלוהים
 של בזכותו — לשילטון הגיע בגין

 מפלגתו, את שדחף תמיר, שמואל
 של לחיקם חברי־כנסת, 15 עם

 של כיפתם תחת והליכוד, בגין
 המופלגת וצדקנותם והמר בורג

וחבריהם. הורביץ שרון, של
ה לרחמי זקוקים אנו עכשיו
תע מפני עלינו שיגן כדי אלוהים,

המלו הפרקליט של הבאים לוליו
 מונע־הטי־ אביר־צינעת־הפרט, מד׳
 (מיל- מילחמות־ישראל וגיבור רור

ה מערכות בכל הכיסאות) חמות
ה־ ועד 1965 מאז לכנסת, בהירות

מסים אלכם
רחמים-יעלי...״ ״בקשו

ב״ה. לטובה, עלינו הבאה מערכה
 עתה זומם מה יודע האל רק

 לליכוד, להצטרף תמיר: שמואל
 שלמה נוף, עקיבא של בראשם

 בפני להתרפס ? אסד ושאפיק אליהו
ה בלשונו לו ולקסום וייצמן עזר

 לחזור החריף? ושכלו מתגלגלת
 ! ? לתנועת־החירות המקורות, אל
 והציבורית הפוליטית האתיקה אם

 ה־ יבוא■ אלה, כל מאפשרת אינה
 חוק עוד ויוסיף המהולל מישפטן

 מעליו, יתנוסס שחור שדגל אחד,
האלו בשם הטרף את להכשיר כדי
הפרט. וטובת הים

 את לשנן צריך בישראל העם
 ביאליק: נחמן חיים המשודר, דברי

 / עלי רחמים בקשו — ״שמיים
 בכם ולאל / אל בכם יש אם

 ידעתיו...״ לא ואני / נתיב
 הנתיב את יודע תמיר שמואל

 הציבור. ולזרקורי לכנסת יחזור בו
 — רחמן והוא בשמיים, אל יש אם

מאתנו. זאת ימנע
 לא: ואם — רחמים מלא אל

אמן. שם... ויתגדל יתקדש
 - תל־אביב מסים, אלכם

ניו־יורק
ט מ ח ח־ אוו ש * מוז ש

בדיאן, גוסטאב ח״כ על
 אח״ם במדור שהוצג כפי

).2240 הזה" (״העולם
שח לכתוב יש לדעתי ראשית,

נוה שאתם כפי שח־מת, ולא מט
 למצוא ניתן אמנם לכתוב. גים

 ת״ו באות לשימוש לשונית הצדקה
 טי״ת באות השימוש אך (שח־מת),

ו והמקובל. הנפוץ הוא (שחמט)
 בכיר מועמד בדיאן ח״כ שנית,
 רב־ לתואר בכיר מועמד ולא לאמן
 בין וההבדל שכתבתם. כפי אמן,

ו ביותר. משמעותי הוא השניים
מוע הוא בחיפה לסקר שלישית,

לשחמט. חוג ולא שחמט דון
 במקום בערך מופיע בדיאן ח״כ

 שח־ של ב״חוברות לא אבל ,80ה־
 בפירסומים אלא ישראליים״ מטאים

ל הישראלי האיגוד של רשמיים
 בירחון פעם מדי המופיעים שחמט,
 השח- לדירוג והמתייחסים שחמט
 שלהם. הכושר מד על־פי מטאים
ב חודש, מדי משתנה זה דירוג
 כל של משחקיו לתוצאות התאם
שחקן.

השחמטאים, :שחמט ואפרופו
)10 בעמוד (המשך
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