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חייבת לשלוח למוסקבה דיפלומטים כדי ש
ילכו לבית־כנסת דוזקא .אם הליכה זו נועדה
כדי לפגוש יהודים לשם שיחה ,הרי שהיא
פסולה.
בדיוק כשם שישראל היא מדינה תיאוק־
רטית — ברית־המועצות היא מדינה אנטי־
דתית ,וכשם שישראל כופה על אזרחיה
חוקים דתיים ,כך המדינה הקומוניסטית רש
אית לכפות על אזרחיה אורח־חיים אנטי־
דתי.
אין ישראל מסוגלת לפתור את הבעיה
היהודית בכללה .לכן עלינו להשאיר את יהו
די ברית־המועצות במנוחה .אם ירצו להיות
יהודים ,ימצאו את הדרך לכך בעצמם.

ד״ר מנחם בן־זאב,
כולנו יחד!

רא שון־לציון

שמחתי לקרוא את כתבתו של אורי אבנרי
על שליחותו של משה דיין בוזיאט־נאם
עולם הזה  .( 1511טוב שיש עוד מישהו
שאיכפת לו מה עושים אנשים בעלי מעמד
ציבורי ,וכיצד מקלקל אדם כדיין את שם
ישראל במו ידיו.
הריני מביע לכם את תודתי על גישתכם,
ובהזדמנות זו אני מציע לערוך הפגנה גדולה
כאשר תדרוך כף רגלו של מחלל שם ישראל
על אדמת ארצנו .אני מציע ,כמו כן ,ש
הפגנה זו לא תהיה מפלגתית אלא כלל לאו
מית.
הפעם כולנו יחד!
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מרדכי הרמתי,
עד ספורט ועל פודיטיקח
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החודש התפרסמה בעתונות ידיעה ,כי
בוטל ביקורה המתוכנן בישראל של קבוצת
הכדורגל הפורטוגזית הנודעת בנפיקה ,עקב
התנגדותו של משרד־החוץ הישראלי.
עובדה זו עומדת בניגוד בולט לכל ההכ
רזות הנמלצות של ראשי התאחדות הספורט,
על הצורך להפריד בין ספורט ופוליטיקה.
עדיין זכורה פרשת משחקי אסיה בג׳אקרטה,
והרעש שהקימה ישראל בעולם על הפלייתה
לרעה מסיבות פוליטיות.
אם טענת משרד־החוץ היא כי פורטוגל
אינה מכירה בישראל ,הרי שכבר ביקרו
כאן קבוצות ממדינות כאלה ,כדוגמת דרום־
קוריאה ודרום־ויאט־נאם.
הנושא ראוי ,לדעתי ,להידון בכנסת ,ב
צורת שאילתה ,למשל.

חיים צור,

תל-אביב

יד לזכר
אגודת הציירים והפסלים בישראל חייבת
להציב יד לזיכרו של חברה הפסל ,שמותו
הטראגי זיעזע רבים וטובים במדינה .יש
בשורות האגודה מספיק כוחות לתכנן ולבצע
מצבה מתאימה ,או פסל ,או כל יצירה
אמנותית אחרת המתאימה לצורך זה.

יורם ל,.

תל־אביב

בינתיים הנציחו נ ב ר כמה מ חבריו של
פלו מבו את ד מו תו בציור .בין השאר ע שו
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הזדרזי נא גבירתי ,המלאי מוגבל
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זאת הצייר הירו של מי אברהם אופק והאד
ריכל התל־אביבי אלי שע גת .רי שו מי השניים
)ראה תמונות( נע שו יום לאחר מו תו ,מיד
כ שנודע להם על דבר האסון.

נקיפת מצפון
איך ירגישו עסקני הכפייה הדתית בעת
חגיגות הכנסת בירושלים ,שיחולו בדיוק ב
יום השלושים למותו של דויד פלומבו ז״ל,
הפסל שיצירותיו מקשטות את הבניין החדש?
כלום ינקוף אותם מצפונם?

דויד מרום,

חדרה

עוד ?,חכנסות
שוב ,כמו בכל שנה ,יוצאת האגודה ל
מלחמה בסרטן במסע התרמה הנקרא ״הקש
בדלת״.
)המשך ב ע מו ד (6
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תזכיר
• תעלת סואץ הייטראלית .למחרת הפירסום האכסקלוסיבי של תוכנית
תעלת אילת־אשדוד )העולם הזה  ,(1512עלתה ה תוכני ת לכו ת רו ת ה עי תונו ת העולמית.
מנהל תעלת־סואץ ,אחמד מ שחור ,התקיף את ה תוכני ת ק שות ,אף כינה אותה אמצעי
של לוחמה פסיכולוגי ת ישראלית.
• *טירות ה כ נ ו ת .העולם הזה ) (1511גילה את שערוריית שיחדור בנו ת
מ שירות בצה-ל ,בעזרת הרבנות .ה שבוע אישר ,בע קיפין ,מקור מוס מך את הדבר.
את
היה זה סגן שר־הבטחון ל שעבר ,ח״ ב ש מעון פרס ,שגילה ב מא מר בהארץ —
העובדה
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תוספת־היוקר ,הגדיר אות ה כמ חסום להתייקרות .ה שבוע הדליפה ה מ מ שלה כי 1
נוכח העיקור החלקי הצפוי של תוספת־היוקר ,שוב לא תקפיד ב שמירה על שיטת
הסובסידיות,

ה מזילות מצרכים

כדי

למנוע

את

עליית

מדד

היוקר.
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לצפות לעליית מחירי חלב ,ביצים ,ס בון ,מוצרי־כותנה.

• אשרות לסריטניה.

משרד־החוץ

ב לונ דון
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הציבורית בארץ בק שר לק שיי קבלת א שרות־כניסה לבריטניה )העולם הזה (1508
ה שבוע הוב טחה הקלה ניכרת בקרוב:

אזרחים י שראלים לא יצטרכו עוד לפנות

לקונסוליה הבריטית בתל־אביב ,יקבלו את א שרות הכניסה בהגיעם לנמלי כניסה
בריטיים.
• יטערוריה כאוניברסיטה .על הה תנ הגו ת המחפירה של אוניבר סיטת
תל־אביב כלפי הד״ר )לפסיכולוגיה( ג׳ו רג׳ ט מרין דיווח העולם הזה ) .(1503ה שבוע
פירסמה ועדת־חקירה של הסטודנטים לפ סיכולוגי ה את ה דו״ ח על מ אמצי ה לברר
את הפרשה .עיקר הדו״ח :כל הנוגעים בדבר ,מלבד מ מרין ,סירבו לשתף פעולה.

העולם הזה 1513

