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תנו ■

לשלום: צ׳אנם
 להגיד שאסור ולחבריה לגולדה תסבירו אולי

ש וכי ברירה אין ה י ר י ר  נתונה והיא ב
 היא: הברירה המדינה. ראשי של בידם

 סיפוחים. ובלי מחיר בכל שלום! לעשות
 תמורת להחזיר ש י ירושלים את אפילו
 שנפלו בגיבורינו מזלזל לא ואני שלום.

 צריך שלום בשביל אבל העיר, בכיבוש
הכל. את לעשות
השלום, למען להילחם לנוער קורא אני

מדודסקי שלמה
 וחבריה גולדה אם רק אפשרי השלום כי

בכך. ירצו
 ומבקש הישראלי, הנוער לכם, קורא אני
 להעריץ ולהפסיק העיניים את לפתוח מכם

 מתנגדי וחבריה לדה1ג את עיוורת בצורה
השלום.

 אני לצה״ל. גיוס לפני העומד נער אני
 בשלום לחיות רוצה אני אבל תבוסתן, לא
 שכנינו. עם

לשלום! צ׳אנם תנו
 הרבה להם ואין זקנים כבר המנהיגים

 כל ישנם כמוני לנערים אבל לחיות, זמן
 נגיע אולי השם ובעזרת לפנינו החיים

ובשלוזה. בשלום שיבה לגיל
רמת-ח! מדודסקי, שלמה

ליבם ריהשי ■
שמיניסטים של

 ליבם רחשי את לבטא מקורית דרך
רדון גימנסיה מסיימי מצאו  בתל־אביב, גו

 הכרזות בין לצה״ל: גיוסם בפני העומדים
 בלטה הסיום, בנשף האולם את שקישטו

הלשון: בזו כרזה
פרוטזח׳ן? עם גזע, פה הקמנו וביזע, ״בדם

. י. תל־אביב ׳ב

 לגיורת בקשר !■
זיירמן הלן

ט קל שראל ביחזר הנמכר הטלחיזיהמ בי
שם  בעולם הדבר כן הפזמונים בעזלם להיטים שיש כ

שראל הטלוויזיה. מקלט•  מקלט הזא המכר רב ־ ובי
״. הטלוזיזיה ר קו מ א  והראשזן בארץ ביותר הנמכר ״

שאל מקלט כי פלא. זה אין .1970 העם במ שוכלל ב מ

 חייבת דתי, ליהודי הנישאת נוצרית אשד,
 בעלה אם אורתודוכסי. רב על־ידי להתגייר

 ממנה. זאת דורש הוא ואם אורתודוכסי,
שומר ולא מתפלל שלא דתי לא אדם

גרינברג שרה
 ולשם מאשתו? זאת ידרוש כיצד מיצוות,

בכלל? לו נחוץ זה מה
 תחת להיכנס הרוצה נוצרי גבר זה אם
 עליו יהודיה, אשד, בגלל היהדות כנפי

 אם אבינו. אברהם של בבריתו להיכנס
 במיקרה כמובן. דתית, ממשפחה האשד,
 צורך אין מוסלמי, גבר או אשה שזאת

המוסל הערבים דת כי כזאת. בפרוצדורה
. וישראל משה כדת מים, . .

 יהודה הרב ומורי אבי מפי לי ידוע זאת
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