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 )22 מעמוד (המשך
בד התקיף הפרס, משופטי הכוהן,

 דתיים חוגים של יחסם את בריו
 ,בני־ וציין הערבים, כלפי קיצוניים

 י הליבראלי היחס את פטרונית מה
 פסוקים בצטטו לגר, היהדות של

 ידעתם ואתם תלחץ, לא ״וגר כגון
ב הייתם גרים כי הגר, נפש את

כג). (שמות מצריים״ ארץ
 דבריו את הכוהן שסיים לאחר

 מר חבר־הכנסת היו״ר, לו העיר
 אבל מכובדת בלשון ותאד, חמד

 אינם כאן שהערבים חד־משמעית,
 לא ודאי הארץ אזרחי ושהם גרים,
 הנאספים קהל מהיהודים. פחות
 במחיאות אלה דברים על הגיב

כפיים.
ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

, א ! ודל־,״ח ד ד כ

 עיתון אין ישראל לערביי
משלהם.

יש ערבייה מח׳ול, נג׳ואה הגברת
 ב- ומרצה לבריאות ד״ר ראלית,

 באוניברסיטה לבריאות ■פקול&ה
רשיון ביקשה בירושלים, העברית

חאג׳י־יחיא קורא
קומוניסטים לא ציונים, לא

 הערבית בשפה שבועון להוצאת
 כלכלה חברה, מדיניות, בנושאי
וספרות.

 את דחה המחוז על הממונה
 ד״ר נימוקים. כל בלי בקשתה

 באמצעות להנ״ץ עתרה ל !מדדו
 האגודה מראשי מישפטנים, שני

 נאמר, בעתירתה האזרח. לזכויות
 הממונה מסתמך שעליה התקנה כי

מדי של מושגי־יסוד הולמת ״איננה
 חופש־הדי־ בדבר דמוקרטית נה

וחופש-־הביטוי.״ בור
קבע, לצדק הגבוה בית־המישפט

 במישרד־ המחוז על הממונה כי
 עיתון פירסום לאסור רשאי הפנים

 ביטחוניים נימוקים סמך על חדש
 לפרט או לגלות מבלי חסויים,
לפר המבקש לאדם אלה נימוקים

העיתון! את סם
ב היהודי שהאזרח הזמן הגיע
היש שהערבי ידע, ישראל מדינת

 דמוקרטית במדינה החי ראלי
שלו. בשפה עיתון לו אין

 לידידינו זאת .אומרים כשאנו
 מה בשביל לנו: אומרים היהודים,

 של העיתונות לכם יש ? לכם
!רק״ח
ו נציגנו היא שרק״ח קבע מי

ז בשמנו מדברים מטעמה העיתונים
 גדולה טעות זאת, שאומר מי
 מונים ישראל ערביי אומר. הוא

ויכו נפש, אלף מאות משש יותר
 15 לכנסת בקלות להכניס לים

חברים.
האח שבבחירות ישראל ערביי

 מצלצלת סטירח־לחי נתנו רונות
הנ בדרך שרק״ח הוכיחו לרק״ח,

 ערביי של הנציג לא ושהיא סיגה
זו. ארץ

 רק״ח קיוותה האחרונות בבחירות
 ? קרה ומה ויותר. מנדטים לשיבעה

 קיבלה ורק״ח לבחירות הלכנו לא
 שהיה ממה פחות — מנדטים ארבע

לה.
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