
 ביותר.״ המשוכלל המכשיר היא כי
 שאינם קטעים מספר ועוד אלה קטעים

 הנקרא: זה בספר כלולים בזאת. מובאים
 בשנוי או הלוי, יהודה מאת הכוזרי ספר

קאמפ). מיין (עיין הגזענות ספר קטן:
החי מחלקת הצעת על־פי יצא הספר

ומ בארץ־ישראל, ישראל כנסת של נוך
משרד־החינוך־והתרבות. על־ידי אושר

חיפה גריגברג, אורי

 שאלה ■

משונה
 מותר ״האם ,1829 הזה״ ״העולם
 על ז״, חאלטורה לעשות לשגריר

 רבין יצחק את להזמין האפשרות
בשבר. להרצאות

 שואלים אתם
מאד. משונה שאלה

 אומרת זאת מה
 לשגריר מותר האם

 י חאלטורה לעשות
שמותר! ודאי

 בן־אדם לי תראו
 הזאת בארץ אחד
מהמשכו רק שחי
תימ אולי שלו. רת

בבית־ כזד. צאו
לנזקקים. מחסה

רכינוף, ש.
ירושלים

רבינוף

הפשיטה

למות ■

מאהכה
או ״אנו ,1828 הזה״ ״העולם

בולם!״, על ומצפצפים — הבים
תל עם שהתחתן המורה פרשת
בנתניה. מידתו

 תלמידתו, עם שהתחתן המורה פרשת
 חיים שאנו האלף, בפעם לנו להזכיר באה

 אתה ושוב שוב ומטונף. מכוער בעולם
 של ו״התרבותי״ ה״אנושי״ בפרצופו נתקל
 תקנה שאין למסקנה ומגיע — האדם
. למבול. פרט השמש, תחת לאדם

רע לי בא המבול, שיבוא עד ביגתיים,
ב עונש־המוות לחידוש בקשר נחמד יון

 תליין. לתפקיד עצמי את אציע אני ארץ:
 תהיה הצעתי כי במיכרז, שאזכה בטוחני
 על יהיו ונסיעות אש״ל ביותר, הזולה

 כמה להוסיף אפילו מוכן ואהיה חשבוני,
 ההוצאות. לכיסוי ראש כל על לירות
הדוקים את הורג אני לי: יש נסיון גם
חולון טרף, אדם •בבית

 מכתכים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עריסות
למכתכיחם. נות

בלבנון
יש המדיגות, שתי בריבונות הדדית

 וערבויות שלום חוזה ופלסטין, ראל
 יהיה — הדדיות וצבאיות מדיניות

 אחדות־דעות תהיה ולא סביבו ויכוח
 שתפעל ישראלית ממשלה להצדקתו.

 תהיה לה רק כזה, מדיני בסיס על
פעו לפעול הלאומית המוסרית הזכות

 הצבאיים האירגונים נגד צבאית, לה
דימוקראטית״ ״פלסטין להקים הרוצים

טכ מהלכיה, מעשיה, אחרי להיגרר
 ממשלת־ישראל. -סל ומיבצעיה סיסיה

הי העם של לזכויותיו נאמנים אנו
 ממי של וריבונותה לעצמאותה הודי,

ה מאבירי יותר הרבה שלת-ישראל,
 אלה, כי — והכיבוש הנישול סיפוח,

ל הבסיס את משמיטים במעשיהם,
 המעשה והנצחת המדינה של קיומה

 הגשמה לכלל שבא החלוצי־לאומי,
 הריבונית. מדינת־ישראל של בהקמתה

במק שותפים להיות צורך אין לנו,
מע כל על הלאומית״ ״האחדות הלת
 כי צבאי, או מדיני הממשלה, של שה
 המוטעית, למדיניות שותפים אנו אין

 לשרשרת כולה המדינה את הגוררת
 טראגיים, אירועים של בלתי־פוסקת

ופעו כפרה פעולות תגמול, פעולות
סתם. לות

הישרא השלום תנועת אנשי אנו,
 — הזה העולם בתנועת החברים לית,
לע מישען נקודת מהווים חדש, כוח

 למיס־ מחוץ מדינת־ישראל, של תידה
 רבים, ספקות יש לנו הממשלתי. סד

 שאני זה כמו — ויכוח מתנהל אצלנו
 ברור לא לנו — זה במכתבי בו פותח
 אצל כל־כך ברור שהוא כשם הכל,

הל המבצעת הלאומי, הליכוד ממשלת
 המדיניות מטרותיהם את למעשה כה
ב־ אותה שעזבו גח״ל מפלגות של

מטים אלכם
הנזילחמה הנצחת

 ארצה שעלו ״ליהודים רק ושלדעתם
ישיבה. זכות בה יש ״1917 לפני

 ממשלת־ של המדיניות עמדותיהן
ה הצבאיים והאירגונים מחד, ישראל

 באלה. אלה מתקזזת מאידך, פלסטינים
 של זכותו השוללת ממשלת־ישראל,

 וה־ עצמית, להגדרה הפלסטיני העם
 את השוללים הפלסטיניים אירגונים

מדי לעצמאות היהודי העם של זכותו
 אלד, — בארץ־ישראל ולאומית נית

סי את המלחמה, את מנציחים ואלה
ומער השלום את מרחיקים בותיה,

ה לקיומה מתחת הבסיס את ערים
 כשם מדינודישדאל, של הלאומי מוסרי
 סיכוייו את ומרחיקים מערערים שהם

 ובית למדינה הפלסטיני העם של
 שותפים אלה לדיעות משלו. לאומי
 ב־ העבודה, במפלגת וטובים רבים
יו ״ימניות״ במפלגות ואפילו מפ״ם

 בלתי־ אזרחים אלפי להם שותפים תר.
 כל בין ההבדל הוא מה מפלגתיים.

התומ אלה לבין זו, השותפים־לדיעה
 — הזה העולם בתנועת ושיתמכו כים
חדשי כוח

האקטיבי באי־הרצון מונח ההבדל

טעות.
 של יותר טוב בעתיד אמיןשמ מי

 מדינות שוכנות בו התיכון, המיזרח
 שיודע מי זו, בצד זו בשלום, האיזור

 שלא עד יבוא לא כזה שלום כי
 של הצודקות זכויותיו ומבטחו יוחזרו

זכו שהובטחו כשם הפלסטיני, העם
 הקמתה עם היהודי העם של יותיו

 יוכלו לא אלה — מדינת-ישראל של
 של הרפתקאותיה אחרי אמן לענות

 פעם בכל הנערכות ממשלת־ישראל,
 זו מדינית קוניונקטורה של בצילה

 בארצות־הברית) לנשיאות (הבחירות
 קבוצת של הטירוף (מעשי אחרת או

במינכן). השחור ספטמבר
תל־אביב מסים, אלכם

 כי שוב להדגיש צורך אין •
ה מיפלגתי ביטאון אינו הזה העולם
 מוסד ׳של מוסמכות״ ״דיעות מבטא

מאו על מדווח הזה העולם שהוא. כל
 של אחריותה ועל דעתה על רעות,

בלבד. המערכת
 מסיס, הקורא של לדיעותיו אשר

 מציע הוא כיצד ממיכתבו ברור לא
המ הרצחני, הטירור בפני להתגונן

 עוד כי המדינה, אזרחי כל על איים
מנ שאינה ממשלה בישראל שולטת

 על־ידי המוצעת המדיניות את הלת
חדש. כוח — הזה העולס תנועת

1830 הזה העולם

טלוויויות

סן מחצית בחזרה־ כס
 עוליך! המזל ביו□

במבצע

מורשים וסוחריםאצל פרטים
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