
 למדי־ שייכים הכבושים השטחים כי דים
 של כדעתו היא, השאלה וכי נת־ישראל

 ״תוותר״ ישראל ממשלת אם סנה, משה
 מה ותמורת מהם חלק על או ׳כולם על

עליהם. ״׳תוותר״ היא
׳מח את בו להכתים רוצה שיסנה הכתם

 ש־ לבומדאנג יהיה הישראלי, השלום נה
שלו. שימו את יכתים
ה בחייו כבר שעשה סנה, משה ד״ר

 עוד יכול נשימה, עוצרות תפניות מדיניים
 התדרדרותו של האחרון ברגע בו לעצור

 הסנה יעלה אחרת הנוכחית, המדינית
 מקומו־ ויהפוך בעצמו הצית אותה באש
שרוף. לציוני לאומי ישראלי ניסט

תל־אביב מסים, אלכם
 כדורסל 8כ 11

מישחק הוא
 ״טלוויז- — 1789 הזה״ ״העולם

ה באוהדי התעללות — יון
ב ששודר הקונצרט על ספורט״,

 בכדורסל השבוע מישחק מקום
היוונית. לפאנאתניקוס מכבי בין

 הטלוויזיה הנהלת שעוללה למה ׳כהמשך
 מישחק את שידרה ׳כשלא הספורט לחובבי

יוון. לאלופת תל־אביב מכבי בין הכדורסל
לש במקום 16.12.71ה־ חמישי כיום הרי

 והמלא המלהיב התל־אביבי הדרבי את דר
 חוסר את הוכיחה שוב בכדורסל, ימתח

 בש־ הכדורסל, אוהדי בקהל התחשבותה
 הוקרן השבוע משחק התוכנית במיסגרת

האנגלית. הליגה של רגיל כדורגל משחק
 שמשחק הטלוויזיה הנהלת תחליט מיתי
הכדורסלן משחק גם הוא השבוע

משגב־עם קוסט, דוד

מילואים צו 8

שיכעיס וצו
 גר־ גרעונות, צועקים: הממשלה דוברי

 מרוסיה שבא יחדש לעולה אבל עונות.
נות פיתוח, בעיירת דירה לקבל ומסרב

 עד בבתי־ימלון, חודשים כמה לגור נים
 זאת למרות הכרמל. על בית ליו שיבנו
לרוסיה. לחזור מהעולים יחלק רוצים

הררי

ה ילידי או בארץ ותיקים לצעירים
 להם. שמגיע מה לקבל עוזרים לא ארץ
מש על חותמים הם דירה, רוצים הם אם

חייהם. לכל כנתא
 לצעירי המגיע את לתת הממשלה על

 מגיע מילואים צו של מציב יתכן לא הארץ.
מיגיע. לא שיכונים וצו

שלום צוו הריי, אשר

8תלעי8ח הטרדת 8

ש?ת83 רוכו?!טיה8
 את ״עיצרו ,1788 הזח״ ״העולם

 כהן מיכה של מכתבו הדתיים",
בישראל. הפתלוגים הטרדת על

 של מכתבו על להגיב בזה לי נא הרשו
כהן: מיכה

 שבהט- הוכיח לא אחד אף עוד ראשית,
 להיפך הוכח אדרבה, לדתיים. יד יש ת רדיו

הטל על־ידי בשבת הוטרד ■פתולוג כאשד
דתיים. על־ידי לא ודאי זזה פון

וחי דתיים בין לא הוא המאבק שנית,
 המזדהים חילוניים הרבה גם יש לונים.

גרינ אורי־צבי המשורר (ביניהם זה עם
נגד הוא המאבק בל והעיקר: ברג),

בכפייה. ניתוחי-מתים
 עוד אחד שאף שאלה לשאול ברצוני

 אותי לנתח אפשר איך עליה: ענה לא
 יכול אני צוואה האם ן לרצוני בניגוד
 יכול איני גופי ועל ממוני על רק לכתוב
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