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 ברוך של חסידית

ועו דגים מטעמי שוורץ.
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סר די־נור. זיקוקין של
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מרכזיים אירועי□
 תזמורת הלהיטים, זמרי גדול — לואיג׳י הופעת *

ותזמורתו, סאן אריס הקוינטט, או הצעירים הזאבים
והצ׳רצ׳ילים. איינשטיין אריק זוהר, רבקה

 מנוסי דידי פורת, בן שייקה את מראיין שי שמואל *
קינן. עמוס

היין. מלכת בחירת תחרות

 להשיג ל"י 5.50 במחיר כרטיסים .229377 טל. דגן, תיאטרון ארגון
 יתר ובכל 623971 טל. ו״שרותרון" 615566 טל. ״כנף" במשרדים

 הכרטיס מחיר הנייל. למשרדים יפנו וארגונים מוסדות המשרדים.
בחגיגות. המרכזיים האירועים לכל וכניסה חינם יין שתית כולל

ססססססססס09000

 וריגשי הלבבית תודתינו את להביע ברצונינו
 עבורינו. שבצעתם הנהדר הטיול על הערצתינו,

 לנו, שספקתם השרותים מכל מאוד נהנינו
 שרותים עם מצוינים מלון בבתי מהאיכסון

 צמוד שהיה נוח באוטובוס מתחבורה צמודים,
 שהי* הדשנות מהארוחות הזמן, כל לקבוצה

 בערים והמגוון המעניין ומהבידור לנו גשתם
 כאורחי אותנו הזמנתם שאליהם השונות

חברתכם.
ד392 בגיור וזעזגזגזפי

/> *

הנהלת
השכונות

במכון למד

ספרי בעזרת

 1 סוג מזורז בוקר קורס

 3 ,2 ,1 סוג ערב קורסי *
למדופלמים קורסים

4.9.69 הפתיחה:
 ,7 ספולגסקין רחוב חל״אביב,

.90 בן־יהודה מסנת
 על־יד ,21 הילד שדרות רמודגן,
.*ורד*״• קולני*_____

 הדתיים הדגשות
החוצה מתפרצים

 הוכיחו וספיחיה אל־אקצה ריפת ***
 ביותר הנוראות האמיתות אחת את שוב

ב הקטלניים הדתיים הרגשות תקופתנו: של
מקום. בכל עת בכל לפרוץ מסוגלים יותר

 ב־ ,בחוצות דם נשפך הצפונית באירלנד
הלוח נוצריות, כתות שתי בין מלחמת־אחים

 ימי־הביניים. של בלהט בזו זו עתה מות
 היתה מכבר, לא בקפריסין, שפיכות־הדמים

 עומד האחד הצד כשבראש דתי, אופי בעלת
 מנהיגים השני הצד ובראש נוצרי, הגמון

מוסלמיים.
 יש כאילו הצדדים כל מכחישים במרחב

מדב הצדדים שני דתית. אידיאולוגיה להם
 ואף חילונית מודרנית, לאומיות בשם רים

 ביותר הקטן בשביב די אולם סוציאליסטית.
 המזכירה מובהקת, דתית תבערה להצית כדי
מסעי־הצלב. ימי את

 צה״ל, על־ידי המערבי הכותל נכבש כאשר
 בעל הרב הסך מובהקת, מלחמת־מגן במהלך
 כמו ושוללי־אלוהים היום, לגיבור השופר

 בפוזות הצטלמו דיין ומשה בן־גוריון דויד
 דתית כחווייה לפתע תואר המאורע דתיות.
עמוקה.
מיפלצ־ במהדורה זו תופעה חוזרת עתה
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 הסוציאליסטי, עבד־אל־נאצר הערבי. בצד תית
 מוסלמית- חילונית ערבית ללאומיות המטיף

 אל־פאתוז, אללה. למגן לפתע הפך נוצרית,
 בל־ פלסטינית קהיליה לכינון כביכול השואף

 למלחמת־קו־ קורא ובלתי־לאומית, תי־דתית
הנביא. דת להגנת דש
ו _ ★ ★ ★  ההתפרצות באה הישראלי ציבור
 כ־ המוסלמי העולם של הדתית־קנאית /

גמורה. אפתעה
 ב־ ,לישראלי נדמה היה השנתיים במשך
ירוש שפרשת הרשמית, התעמולה עיקבות

ר תקלות ללא עבר הסיפוח נסתיימה. לים
 מיכשול עוד אין כאילו נראה והיה בות,
 במועצת״הביטחון הדיונים העיר. ייהוד בפני
עלובה. כבדיחה נראו

 ו־ ירושלים שם כי לפתע, נסתבר, והנה
 עולמית, התלקחות לעורר עלולים קודשיה

 ואף הערבי, העולם כל את ללכד בה שיש
מוס מישטרים אפילו המוסלמי. העולם את

ו איראן כמו — לישראל ידידותיים למיים
התרג של האדיר בזרם נסחפו — תורכיה

עממית. שות
 מאוד רחוקה ירושלים פרשת כי עתה ברור
 בתחילתה. רק נמצאת שהיא ייתכן מסיומה.

 ב־ השריפה כמו אחד, דרמאתי במאורע די
מא מיליוני למאות להזכיר כדי אל־אקצח,

 בשפתם הקרוייה העיר כי מוסלמיים מינים
 אוייב, בידי נמצאת הקדושה, ״אל־קודם״,

אחרת. דת בעל
אשליה כי נבוז ישראלי כל הביו השבוע


