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ם תעריפוו מנויי של ה
17.12.69

שנה ?חצי לשנה
בלירות בלירות

30 $8 בארץ המנוי דמי •
3$ 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לכל •
82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
90 176 וניו־זילנד לאוסטרליה •
77 150 פנמה למקסיקו, •
57 110 ולקנדה לארצות־הברית •

ציילון, קניה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •62 120 תאילנד השנהב, חוף
72 140 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקה, •

״ ת נ פ ו א! ל א ו ג ה ״
! ולאשה לנוער לגבר, חולצות !; ק י ט ו ב

! פרלון דיאולן, דקרון, אקרילן, ^ ;; קובר״ את ״קוקי
; הזמנה לפי גם - וטטרון 9 !; האקסקלוסיבי לגבר

 אלנבי קולנוע מאחורי ,9 נגארה ישראל רחוב תל־אביב, ]!
! 235763 המען: טלפון <[

 30 גבירול אבן רח׳
(בפסג׳)

עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול

מכתבים
 דמוקרטיה/־ ₪

דיקטטורה!
 אורי בחברי־הכנסת הפגיעה על שמעתי

 זה בוחריהם. שליחי — כהן ושלום אבנרי
והדמוקרטיה. הכנסת ביזיון היה

ל זכאים כהן ושלום אבנרי אורי ח״כ
הדמוקרטי. בעולם כמו פרלמנטרית, חסינות

 פני המעמידה דיקטטורה היא ישראל
דמוקרטיה!

 טוב. ומרוויח מקצוע בעל הארץ. יליד אני
ב הארץ, מן להגר החלטתי זאת למרות

אשתי. של הדרכון עזרת
 תל־אביב ׳י. י.

ול בארץ להישאר היא הנכונה הךרן 0
פה, הילחם

 משתין אד 1
הדת 7ע

אילולא היה קורה לא זאת כל
הפסוק: את ברצינות הגויים לקחו
 כי העמים״, מכל בחרתנו ״אתה

 שהיהדות זוכר איש היה לא אז
 יושב היה והעולם קיימת, בכלל

תאנתו. ותחת גפנו תחת בשקט
ל ב הגויים, של ההומור חוסר א

 והשמדת־ רצח בגזל, שנתבטא
 ו- לנצחי היהודי את הפך עמים,

ב־ צלבו את הסוחב
 במקום — מיסתרים

במכנסיו. גבו על
 הרדופים היהודים

הגי סביבתם על־ידי
להת כדי לארץ עו

נו מחדש. הכל חיל
ושלי שני דור לד
יש להיות הגא שי,

שצרפ כשם ראלי,
 שודדי או אנגלי ,,ת

בארצם. גאים
ה הגיע רבותי,

 במאה לחיות. זמן
מהמדינה. הדת את ולהפריד 20ה־

לעצמו. אדם שבין דבר הינד, הדת
 צריכים אנו מתוסבכים! פחות היו

ו לחיות נ א ק ו י פ ס ! מ ם י ק ז ח
אפולוג לניסי־שמים, זקוקים איננו
אי (בו התנ״ך מן ופרצלציות טיקה

יפה). ספרות הוא מזלזל. ני
ה הקאתולים את רואה כשאני

 ונטורי־קרתא מאגודת־ישראל אלה
ב שאלה ג׳יהד, המילה את ושומע

 מאחזי־ ,שודדים ולדת: לי מה פי:
 שפכתם האלוהים בשם הרי עיניים!

 אני ימינו. ועד בראשית מימי דם
 נוצרים, יהודים, כולכם: על משתין

 תנו מרכסיסטים), (וגם מוסלמים
לחיות!

ב., נ.
המשפטים: לשר עצה

פרי ופורמולציות פשרות במקום
 בתעודת־הזהות למיניהן מיטיביות

 מספיק הרי וכו׳, לאום דת, כגון
גוש שיקבלו ועולה תושב שלכל
 שם יצורף הרבנות, משל פנקא
לגבר. וישראל לאשר, שרה נוסף:

לה מבלי מי הוא מי נדע אז כי
בתעודתו. לפחות או במכנסיו ציץ

יעילותה. את הוכיחה כבר השיטה
תל-אביב תומרקץ, יגאל

 של בתעודתו הוסיפו הנאצים •
ישראל, הפרטי השם את יהודי כל

שרה. השם את יהודיה אשה ולכל

 חילוני חוק !₪
דוד וחוק

 לילדיו להצמיד משתוקק שליט רב־סרן
״יהודי״. התואר את

 אני הפוך. תהליך אלה בימים קורא לי
 פעם מדי ומבקר שנים חמש זה גרוש
 ,פתאום אימן. עם הגרות בנותי שתי אצל

 הביקורים. את עלי לאסור האשה, החליטה
 המחוזי. בבית־המשפט למשפט תבעתני היא

 שאני פסקה שמיר מינה גב׳ השופטת
י א ש  מם׳ (תיק בנותי את לבקר ר

אישי). מעמד 1422/69
 רב, בת חילונית, מורה, היא גרושתי

לא כיפור, ביום וצמה כשרות על שומרת


