
למיל הקדוש מספר־דת יותר קדושה היא
יהודים? יוני

 דומה דבר עושה בחו״ל גוי היה אילו
 לא פרוש שח״כ להניח יש יהודי, לסידור

 אותה של לשגרירותה לפנות מהסס היה
 לדין. העבריין את להעמיד בתביעה מדינה

לפרוש? — אצלנו זה דבר יעשה מי
שדה־בוקר אנושכיץ, עדי

 קרעתי י3א כם ■
דרכוני את

 קרע כהן שלום שח״ב לפני רבות שנים
מע אני גם עשיתי שלו, תעודת־הזהות את
בדרכוני. דומה שה

 מט־ כאשר תרצ״ח, בשנת־הדמים היה זה
 לערבים. דמינו את הפקירה שלת־פלסטינה

 בממשלת־הוד־מלכו־ הצהרת־התנכרות הכנתי
כתב נקיים, דם בשפיכת האשמתיה בה תו,
ה את ושלחתי מבטלו, שאני בדרכוני תי

לנציב־העליון. וההצהרה דרכון
 לחמש דרכוני בשלילת נענשתי על־כן

 חמור להיות היה שיכול עונש — שנים
יותר. הרבה

שלום של למעשהו מתנגד אני מאידך,

 לקבורה תזכו במותכם, אז, רק בגדה, גולן,
משה. כדת

 חכר נוכריה, לאם כן
תל-אביב לשעכר, מפא״י

דווקא - ההפצצות ■
נאצר לחיזוק

 ח״ב של מזו שונה דיעה להביע ברצוני
(העו וגסונו בום שלו בחנידון אבנרי אורי

).1964 הזה הזה לם
 הפצצת את לקבל נוטים אין הרחב בעולם

 על בכותבו לה־מונד, כטעות. אבו־זאבל
 במרכאות. טעות המילה את כתב הפרשה,

 לכך בהקשר הרחיבו אחרים עיתוני־חוץ גם
 חיל־הא־ של המעולה רמתו על הדיבור את
שה לרמוז מגמה מתוך — הישראלי וזיר

כלל. טעות היתד, לא טעות
 מקוזה איננה ישראל פשוטה: המסקנה

 לעומק. ההפצצות באמצעות נאצר את להפיל
 גם וכמוה יודעת, ישראל הנכון: הוא ר,היפו

 תחזקנה רק ההפצצות כי — ארצות־הברית
בעי יהפוך ונאצר המצרים, של רוחם את

 ישראל מקוות בכך חדש. לצ׳רציל ניהם
 — נאצר של נפילתו את למנוע וארה״ב
קי־ קצינים על־ידי במצרים השלטון ותפיסת

ת! תן תר כו

 המוצלחות הכותרות לשולחי מימין. לתמונה מתאימה כותרת שלח
 גלויות על־גכי לשלוח יש הכותרות את ספרים. פרסי יחולקו כיותר
 כותרת״. .״תן הגלוייה: על ולציין תל־אכים, ,136 ד. לת. כלכד

.4.4.70 הוא הכותרות למישלוח האחרון המועד

ו1 □ כ י ס ר פ ב

 משמאל, למעלה שנשלחו הכותרות מתוך
 זכו ,1696 הזח העולם בגליון שפורסמה

הבאות: הכותרות ספרים בפרסי
אס עוד תתלונני ועכשיו ״נו, •

,,בלכה לך אקרא ״ ! ׳  שוורץ, יוסף !
בני־ברק. ,14 עזרא וחוב
שתהיה לך אמרתי ״מוישה, •
 שיכון ואנונו, אלברט שלישיה!״, לנו

יבנה. ,55 חולות
 שלך, לא שהם יודעו! ״אני •
שנר, מ. דומים:״, כך כל אתם אכל

ירושלים. 3325 ד. ת.
בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

 מפני שלו תעודת־הזהות את שקרע כהן
 הוא האם יהודי. שהוא בטעות שם שנרשם
יהודי? להיקרא מתבייש

 יאסר של מקורביו אף אולי — יותר צוניים
עראפאת.

ראשון־לציון כרמי, פ. משה

 קסווגן7פו
קר א רנט

רכב השכרת
 פולקס־ של ההשכרה תחנות רשת
 מקרית־ משתרעת קר א רנט מגן

 25מ- אחת בכל :אילת ועד שמונה
 לרשותך עומדות ההשכרה תחנות

מסח פרטיות, פולקסווגן מכוניות
 סוכנות אל פנה ואוטומטיות. ריות

הקרו פולקסווגן מוסמך מוסך או
אליך. בים

.אותההשארכלענגתר.איננה
אילת דויד, יצחק עורך־דין

 לשכוח כבר הספיק דויד שהקורא חבל •
 מתעו־ דף קרע כהן שח״כ הסיבה היתה מה

שלו. דת־הזהות

 לחיות הזכות !₪
המולדת כעד

ה מעורבות משפחות בני לכם, הנה
ו ששון מלאת ידיעה בצד,״ל, משרתים

 הרבנות דיין: משר, השר כבוד מפי שמחה
 משפחות מבני מלחמה שחללי מסכימה

 מחוץ ולא הקברות בבית יקברו מעורבות
 הזה העולם לדם, דם בין חוצץ (עץ לגדר...

 אבל לכם נותנים לא לחיות אמנם ).1697
ב בסיני, ותיהרגו לחזית בהמוניכם לכו

 השידורים ■
כערכית

 רשות־ד,שידור ״שראשי נכתב בשבועונכם
ה השידורים מיבסת את לאחרונה צימצמו
ביממה״... שעות בשלוש ערביים

 בערבית השידורים נברא. ולא היה לא
כלל. צומצמו לא

השידור, רשות דוכר חוככ, משה
ירושלים

צומ השידורים טועים: הצדדים שני •
 שעות, בשלוש לא אך — צומצמו נם צמו
 בבוקר שעה חצי בלבד: אחת בשעה אלא

(מ בערב שעה וחצי וחצי) שבע עד (משבע
 לפני בוצע הדבר תשע). עד וחצי שמונה

■ שנח,

1699 הזה העולס


