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)7 מעמוד (המשך

אי קשרים הפעלת לאחר אולם צותיהם.
 מזכיר השפעת וכן הימים משכבר שיים

צר איש לאפיט, (ז׳. העולמי ועד־השלום
ה המדינות נציגי הקרח: נשבר — פת)

 על במשותף דנו ישראל ונציגי ערביות
בו. השלום וחיזוק האיזור בעיות

 הדברים לובנו השונות שבוועדות לאחר
זה,.הי את זה להבין משותף מאמץ תוך

לני וחתירה יבלות״ על מ״דריכה מנעות
הנוג כל דעת להניח כדי בו שיהיה סוח
 כינוס אותו החלטות התקבלו בדבר, עים

פה־אחד.
שטו־העמקים כהן, אהרון

חגגגת ■

חילדיס וגן
 מושבעת לקוראת הפכתי חודשים מזה

 ושכני. ביתי בני כן כמו עיתונכם, של
 ליבו אומץ על וכבוד הערצה מלאה אני
 אזרח כל חייב לדעתי אבנרי. אורי של

 ולקנות מפרוטותיו אפילו לחסוך במדינה
 לדעת כדי הזה העולם את שבוע מידי

אצלנו. המתרחש על אנפין בזעיר
 ותירשם תיזכר הגדולה גולדה ממשלת

ה הארץ את שהפך כגורם בהיסטוריה
 וה־ השחיתות הפשע, לארץ שלנו שלווה

החיים. שטחי בכל הידרדרות
 עבור הבינלאומיים הפשע אילי קליטת

ור מערכות מפעלים, של הצתות כופר,
 לאנשי כופר משלמים לא אם פרטי כוש

 פוצה ואין בדרכים והרג רצח תחתון, עולם
 שכנינו עם יציב משלום הימנעות פה,

וכר.
של בימי הגענו האלה הדברים לכל
 לגן־ הכנסת את שהפכה גולדה של טונה

מושלת. היא בו ילדים
רמת־גן .0 מ.

 הדויידרן ■

משתולל
 ״הכלבים ,1799 הזה״ ״העולם
אי עוברת,״ השיירה — נובחים

 מים בכוס הסערה על לקורא גרת
 מ- נלקחה שלא ההלוואה סביב
טפחות״. ״בנק

עו השיירה נובחים, ״הכלבים הפיתגם
 מחמת אך למי. יודע אינני שייך ברת״

 בעובדה ובהתחשב לחיות־הבית, אהבתי
 בדבר הנוגעים את מעליב זה שפיתגם

 לבוז החלטתי בהצדקה, שלא (הכלבים)
 ולתקנו הבלתי-מוצדק, מילותיו לתוכן

עבורכם.
״החיי כך: אותו להסב ויאה יפה יותר

עצמו״. את ומכרסם — משתולל דק
השרון הוד קורא,

ערבי. הוא הפיתגם •
חמשמד" ״על ■

קוראיו את מטעת
מביטאון- קטע לידי הגיע עתה רק

 על-ידי כ״יוצא ירחוננו מוגדר בו מפ״ם,
אנשי־מצפן״.

 במה הוא ופלסטין שישראל היא האמת
גל־ 7שב־ חופשית,

 הראשונים יונותיו
 על מידע הופיע
 הזה העולם שי״ח,

ה חדש, כוח —
 המהפכניים ציונים

ו אנגליה בצרפת,
 על וכן הולנד,
מצפן.
מא מקבלים אנו
 על חתומים, מרים
בל חותמיהם דעת
 הזרמים מכל בד.

 אליהם הפוליטיים
 ש- בהודעה פנינו

אחד הוא מצפן לפניהם, פתוחים דפינו
א המעטים כה. עד נענה, של
 שעי- משום מודאג, המשמר ועל ייתכן

שוחרי- בין חיוביות לתגובות זוכה תוננו
את מסכן זה דבר בארצות־ערב. שלום

בחו״ל: סוכני-מפ״ם של הכפול תפקידם
 שו־ של פנים הם מעמידים — זרים כלפי

השגרירו כלפי ו״נציגי־שי״ח״, חרי-שלום
כשות — מאיר גולדה ממשלת של יות
 מחלק, שהוא ולטובות-ההנאה לשלטון פים

ובניכר. בארץ
■לסטין, ישראל עורך גילן, מקסי*

פאריס
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סוער
 החלטנו בו מהיום שנה כמעט חלפה
 הוא — למועדוננו הזה העולם את להכניס

המכבי. כפר של לחבר המועדון
 אין הכנסתו, לפני הסוער הוויכוח את
עוב ואמנם מובנות, מסיבות לתאר צורך

 משיכה מוקד מהווה שהעיתון היא דה
מועטה. לא התעניינות ובו סביבו ומרכז

החב ציבור מגלה במיוחד רבה עירנות
 והכתבות הסדרות בעיקבות במשקנו רים
דיין. משה על

 אתם בה ולצורה לדרך מתנגדים הרבה
 מטה). החתום אני (גם בנושא מטפלים
המכבי כפר התרבות, ועדת רכס, דגי

רוולית ■

נול ״כך ,1800 הזה״ ״העולם
 שנולדה הילדה על רוולית,״ דה

״רוול״. קפה של השימוש בבית
 שלא פי על אף מפנוייה, שנולד מי

 בחופה שלא אומרת זאת דרבנן, אדעתא
ממזר. ולא כשר, הוולד וקידושין,

 עם יחסים מתוך לאשת-איש, הנולד רק
ההלכה. לפי ממזר הוולד אז אחר, גבר

 לכל כשרה היא שרוולית איפוא, נמצא,
 התלמוד. של הטרמינולוגיה לפי דבר,

ירושדיס כן־אברהם, מרדכי
ח ■ סיי  כ

דתית
המ הדברים אחד חינו הגרושין תהליך

במדינת־ישראל. הדתית הכפיה את אפיין

וייס (מייק) משח
אזרחיים נישואים

שהצי ידעו המדינה שראשי הזמן הגיע
 בגלל לסבול מוכן אינו בהם שבחר בור

 המונעים טהורים, קואליציוניים שיקולים
השטחים, בכל המדינה קידום בעד

 (או מודרנית שבמדינה ביותר, מפליא
 נישואים עדיין אין כזו) להיות המתיימרת

העש שבמאה מגוחך זה הלא אזרחיים.
ה התהליכים כל את לעבור חייבים רים

 כל או להנשא או להתגרש כדי מגוחכים
דומה. דבר
במנהי המנהיגים כל ויתחלפו יתן מי
מתקדמות. דעות בעלי צעירים גים

ביאליק קרית וייס, (מייק) משח
 תשוסה ■

דגן למ<
חשי ״רמת ,1801 הזח״ ״חעולם

ח בת,״  דגן מ. חקוראח של מכתנ
 על מגיבה היא בו מפפר־גלים,

 אגרא לביא הקורא של מכתבו
 החפירות בגנות הראל מקיבוץ

דיין. משה של הארכיאולוגיות
נוב מילואים משרות להימנע שיקולי

 לכהן ממשיך כזה שר כי מהעובדה עים
 שעבר, זה מסוג עבירות אחרי בתפקידו

 והעם שותק הרדיו שותקת, והעיתונות
שותק.
 שמרתיע מה זה כזה, הוא העם ואם

 רק זקוק הזה העם אם עליו. מלהגן אותי
 לעצמאות ולא טריטוריאלית, לעצמאות

עליו. שאגן אני לא מחשבתית,
 בתפקידו, עדיין נמצא הנכבד השר ואם
 השר ולא האשם, הוא העם מצבו, למרות
עצמו.

א כי א, ל ר ג הראל קיבוץ א
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