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)3 מעמוד (המשך
 כפרטים, לדתיים להיטפל צורך שום אין

 וב־ הדתית בכפיה להילחם שיש למרות
 לי מובן לא לכן הדתיים. מנהיגי צביעות

העס על אישיים כה פרטים פירסמתם למה
 לאשתו. מכתביו או מחלתו כמו הדתי, קן

פרטים. בפחות להסתפק היה אפשר
 פרובינציאלית, שהיא הישראלית, בחברה

העסקן של האומללה משפחתו את יאכלו
רב. בתיאבון הדתי

ירושלים לוין, אליעזר

את בודקים כשאתם עושים אתם טוב
עסקני־הדת. של הפרטיים החיים

פילגש, מחזיק חילוני עסקן היד, אילו
 עניין שום בכך היה לא כאלה, רבים ויש

 הוא אחרת ציבורי.
 לעסקן ביחס המצב
ב חייב הוא דתי.
 וביתר הקפדה יתר

מוסריות.
 הוא כי ולמה?

 מאחרים. זאת דורש
ש, סתם ולא  הוא מי

דרישו למען מגייס
ה מנגנון את תיו
 הוא והשלטון, חוק

 החילוניים על כופה
משפי דיני־אישות

 כירנפוים 'מיו מינהגי־דת לים׳
והוראות־חוק שנים

ה המשפחה טוהר בשם והכל מדכאות,
יהודית.

לקח לשמש הפילגש פרשת יכולה לכן
ב מתערבים הייתם לא אילו הדת: לעסקני

 ושלום בחייכם, מתערבים היינו לא חיינו,
ישראל. על

חיפה כירנכוים, קדמן

כרדיו רווחים
מעו ישראל קול לתוכניות קבועה האזנה

 וחוסר־ד,גינות. אי־יושר של חשדות ררת
ני בהן רדיו, שבתוכניות לעובדה כוונתי

 מופיעים כספי, בפרס לזכייה אפשרות תנת
כ קבועים משתתפים קבועים. שמות כמה
 רשף, יהודה תדמור, דקלה למשל: הם אלה,
פזי. ועוזגד יצחקי אריה

 השתתפות המסדיר תקנון כל אין האמנם
 אדם זכאי האמנם נושאות־חזחים? בתוכניות

 לזכייה ולהגיע תוכנית בכל ולהשתתף לשוב
 חייבים מס־הכנסה שלטונות האין רצופה?

אלה? מרווחים חלק ליטול
 הנשאלות השאלות מעוררות אחרת בעיה

מלחמת על בתוכנית החודש, בתוכניות.
ה את יחפפו השאלות כי נאמר ך,שיחדור,

 חלוקת על האו״ם החלטת 'שבין תקופה
 בין שביתת־הנשק הסכם חתימת לבין הארץ

).29.11.47—20.7.49 (כלומר: לסוריה ישראל
 התקופה על נשאלו אמנם הנשאלים כל
 איזה שנשאל הטכניון, סטודנט מלבד הנ״ל,

 לבעיית בוועדה שהשתפפו המדינות, מן
 הצעת־ בעד היו )1947 (בקיץ ארץ־ישראל

 מדינות ואיזה הרוב, הצעת שהיתר, החלוקה,
 הצעת שהיתר, הפדרציה, הצעת בעד היו

המיעוט.
ענ אך לנושא, זו שאלה נוגעת לדעתי,

הנידונה. התקופה את חופף אינו יינה
תל-אביב ויטקוכסקי, שולמית

צודקת לעולם טעות
 בית־הספר במשרד ד, י ח ש ל לבוא נא

הקולנוע). בעולם (מודעי.
תל-אביב אפל, רחל

ריבלין מכון
יש החדש שר־הבריאות סגן על בכתבה

ר ראל אי מ ך רח ),1438 הזה (העולם ב  ההכ
סן תרומה  על־ שנתרמה ל״י, אלף ו00 ב

ח ריבלין יוסף מר ידי  לאוניברסיטת המנו
 סם קשר כל היה לא זו לתרומה בר־אילן.

תיו להק נועד והסכום בן־מאיר, של עיסקו
 יעסוק אשר באוניברסיטה, מיוחד מכון מת

פן ה תולדות בחקר ובהתמדה מדעי באו
ת יישוב רו האחרונים. בדו

סודו הישוב, תולדות לחקר המכון  של מי
 של פטירתו לאחר הוקם ז׳־ל ריבלין יוסף

 בעו&דות־ עוסק והוא המנוח, ריבלין מר
ם הוראה מחקר, שא ופירסו  שהיה זה, בנו

ריבלין. מר של לליבו קרוב
בן אם מצטערת הזה העולם מערכת  הו

ת נועדה התרומה כי כתבה, מאותה  למטרו
 טובת־ ריבלין למר לתת באה או אחרות,

ת. הנאה חומרי
*

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים הוראים של למכתכיהם

למבתכים. תצלומיהם את
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1446 הזה העולם


