
 לתנועה הועברה פועלי־חיפה מועצת וסל
 אשר בתודה. ישראל־פלסטין, פדראציה למען

 עליהם לין, אמנון ודברי גרסון שרה לדברי
במערכת. הוקלטו הם הכתבה, מבוססת

הוזמכה רק״ח
 רק״ח ״לא כי 0592 הזה (העולם הודעתם

הקו המפלגות לודעידת הוזמנו מק״י ולא
בבודפשט. מוניסטיות

הקומו המפלגה טעיתם. כי אנו מצטערים
 מכונה בכנסת שסיעתה הישראלית, ניסטית
ה פעיל. באופן והשתתפה הוזמנה רק״ח,

הפולי הלישכה חברי שני כללה משלחת
כמים. וסליבה (סשה) דויד טית,

 (קבוצת מק״י שמכונה שמה הוא נכון
 השתתפה, ולא הוזמנה לא מיקוניס־סנה)

קומוניסטי. אירגון יותר מהווה ואינה היות
דובר ארליך, וולף ד״ר

הישראלית הקומוניסטית המפלגה
מצ הזה העולם צודק. ארליך הקורא •
הטעות. על טער

זקן עם תמהוני
 (העולם השחורה״ ״ישראל לכתבה בנוגע

להעיר: ברצוני )1593 הזה
 חדשות כתב־העת כי נכון זה אין )1(

 ,בלשונכם מכיל, אימפאריאליות ישראליות
 או מפוברקים מכתבים ״קריקטורות, רק

ברו שהופיעו, ורשימות למערכת, אמיתיים
נימאס.״ בשם בחד־פעמון בן,

 אחרת, היא האמת
להו אפשר ואותה

 סרגל: בעזרת כיח
ה ממחצית יותר

 תיי־ מכילה עיתון
ומו מאמרים גומי

ב שהופיעו דעות
 הארץ, כמו עיתונים

אח וידיעות־ מעריב
 עטם מפרי רונות״

 כמו עיתונאים של
הר שניצר, שמואל

 ועוד. רוזנבלום צל
 בעיתון אין כן כמו
 מפוברק מכתב אף

 הוא שלכם חוש־ההומור כן אם אלה אחד,
 בר ישראל על־ידי החתום שלמכתב כזה,

ברצינות. מתייחסים אתם משדה־בוקר
 עבודתנו את עושים אנחנו כי כתבתם )2(

 לחיינו. חשש מתוך מישראל, הרחק בלונדון,
 בקביעות מתגורר אני כי היא, עובדה והנד״

שלה. הישראלי בחלק ודווקא בירושלים,
 לבין שלנו העיתון בין קשר אין )3(

 אני, (מצפן). הישראלי הסוציאליסטי האירגון
 למצפן, משתייך ואינני השתייכתי לא למשל,

צבר. שמעון וחברי ידידי גם וכן
 וכי כ״תמהוני״ תיארתם אישית אותי )4(

 זה תיאור אין לדעתי זקן״. ״מגודל
 אלה הגדרות שתי כי וחד־ערכי. מספיק

 ח״כ כדוגמת אחרים, להרבה גם מתאימות
למשל. מסויים,

המערבית ירושלים עומר, דן

זונה? - גיורת כל
ב )1592 הזה (העולם בכחבתכם טעיתם

״תס הגיורות של במקודה שהטבילה טענה
וכשרות.״ טהורות ליהודיות הפיכתן את מל

 ההלכה לפי גיורת, הנכון. הוא ההיפך
 אלא זונה ״אין זונה: היא האורתודוכסית,

 שמפרשת וכפי א׳). ס״א, (יבמות, גיורת״
התל האנציקלופדיה

ה בעריכת מודית,
ש ״מפני לוין, רב

ה־ מן באה היא
שטופי־ שהם עכו״ם
 שנולדה וכל זימה,
 שם עליה חל בגיות
ש אף־על־פי זונה,

 מסיבה נבעלה.״ לא
או יהודי אם זאת,

גיורת, מפתה או נס
 לה לשלם צריך אין

ש״ה־ מפני פיצויים,
ההלכה, לדעת הרי,

הפ בחזקת נכריות
 (אנציקלופדיה בנכריותן.״ וניבעלות הן קר

 כ״ב־כ״ג עמודים ״גיורת״, ערך תלמודית,
וכו׳).

שחק, ישראל ד״ר
ירושלים העברית, האוניברסיטה

משוכח גזע
 בבאר־שבע. תיכון בבית־ספר תלמידה אני

 החינוך משרד ומנכ״ל בעיות, רוצה איני
 מפרסמת איני כן על מכתבי. על ישמח לא
המלא. שמי את

 על־ידי המאושר הכוזרי, ספר הבעייה:
 בהקדמתו הבגרות. לבחינות החינוך משרד

החינוך מחלקת על־ידי שאושר הספר, של
)5 בעמוד (המשך

עומר

1594 הזה העולם

ה מקלט כל מאחרי  של טלויזי
י ל י ס פ ה מנגנון פועל פ ט  קלי

משוכלל.
ס של מוצר כל מאחרי פ י ל י  פ
 הנודעות פיליפס מעבדות עומדות

מדעניהן. צוות כל על
סיון שנות 77 אלה כל מאחרי  נ
ס ראוי לכן ומחקר. פ י ל י  פ
לאמונך.
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