
קורא
מאוד יקר
 הארץ 200( הראשון בגליומו כבר
 אשר השתיקה קשר על התרענו )1588
סביבנו. נרקם

 גם נשארנו דומים מקרים בהרבה כמו
 עיתון שום במערכה. בודדים זה בתחום

 בעקבותינו. הנושא על לעלות טרח לא
 זאת, לשערורייה הקדיש לא עיתון אף

 (״דבר שלנו, הכיסוי צוות ע״י שנחשפה
 מילה אפילו )1726 הארץ 200 המערכת״

אחת.
 למרות ירפה. לא הארץ 200 אבל

העלבו הכלכליים, ההשתקה נסיונות
ב- גם ננצח וההתעלמות האיומים נות,

וידידים (כמרכז) זוארץ
 המערכות בשאר שניצחנו כפי זו, מערכה

 200 "0:2 י״ם בית״ר — ת׳׳א (״הפועל
).1816 הארץ

¥
 קורא מכל שונה יקר, קורא אתה,

 אינן אתה אחר. עיתון כל של אחר
ויצי לכתיבתו שותף גם אתה קורא. רק

ולוחם. תוסס עיתון — עיתון של רתו
גי ויימשכו נמשכים חמודי, בעזרתך,

 200 של גיליון וכל הארץ 200 לויי
 ורוטטת נושמת חיה, עדות הוא הארץ

זאת. לעובדה
ה המאבק יימשך פוצקל׳ה, בזכותך,

צבי של תופעה כל נגד שלנו ציבורי
ושחיתות. עוולה אריכות, עריצות, עות׳

 הראשון שלגליוננו לב שמת בוודאי,
 העולם בשם עמודים 38 בן מוסף צורף
 את לשמוע מאוד נשמח כרגיל, הזה.
שהכנס זה וגיוון שינוי על דעתך חוות

 להמשיך יש לדעתך האם בעיתון. נו
 האם ז לעיתוננו הזה העולם את ולצרף
 — להיפך שמא או עורכיו, את לפטר
למו ולתת להתפטר צריכים אנחנו אולי

 ן עצמאי באופן להופיע סף
¥

 שגם לך נזכיר מתוק, קורא ולבסוף,
לעי חומר ממך לקבל נשמח להבא

 בדמיונך שעולה מה כל לנו שלח תון•
מב אנו טוב יהיה החומר ואם הפרוע

היסוס. ללא אותו לפרסם כרגיל, טיחים,
 המוסף כתובת לפי החומר את שלח

 ״עבור המעטפה על לציין תשכח ואל
ז״ל״. זוארץ מלכיאל ד״ר

מחכים. אנחנו יקר, קורא אז,

למערכת מכתבים
שאיי גולדה !ה

 הודעות את קראנו ובגאווה בשמחה
נשארת. גולדה אכן שהנה בארה״ב כתבינו

 חרדת״קו- להתמלא שלא יכולנו לא
 גולדה — הזה היהודי הנס כלפי דש

 ההדר. מלאת המפורשת, הגאה, היהודיה
אמי שמחה היא השארותה על השמחה

 נמלא לא אשר בישראל בית ואין תית
הידיעה. לשמע אורה

 ה- הפרשנים, מן כמה שיש הוא נכון
להו המנסים לציון, באהבתם ״ידועים״

 סיכוי עדיין שיש ולשכנענו המוראל ריד
 יעזור לא דבר אבל תישאר, לא שגולדה
עוב נשארת העובדה משטינים, לאותם

נשארת. גולדה — דה
 שנשפך הרב שהמלל לקוות רק יש
 ראש- את לפתע ישכנע לא השבוע כאן

)4 סור ,3 בענז׳ (המשך

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

 בירושלים טלביה שסנת ועד
פרנק נשיא לפינוי מתנגד

באזור הדירות ערר יוריד טוענים:
 שובן בה בירושלים, טלביה שכונת ועד

 בו דעת גלוי הבוקר פירסם הנשיא, בית
 מבני נשיא למינוי התנגדותו מביע הוא

המזרח. עדות
 כי הוועד חברי טוענים הדעת בגילוי

 את תוריד לאיזור פרנק נשיא של כניסתו
 אחוזים. 33 עד 17ב־ והמבנים הדירות ערך

המזרח״, עדות בני נגד מאום לנו ״אין

 עירעור נסבול לא ״אך הועד יו״ר אמר
 את בהדגישו ילדינו״. של המוסר ערכי

וה המזרחית המנטאליות בין ההבדלים
 השכונה, לילדי המוענק הקפדני חינוך
היו נשיא־המדינה שמראה היו״ר הוסיף

 שבת ביום ביתו מרפסת על בפיג׳מה שב
 של אמונתו את תערער גרעינים, ומפצה
שלה. היסוד ובערכי במדינה הנוער

 הגב׳ ציינה ובמוסררה״, בקטמון לנו ״די
 ״לא — כתבנו באזני פאחסנהיים רגינה
 עוני. לשכונת שכונתנו את להפוך ניתן
 שאשתו הרטובים הכבסים על לדבר שלא
בחצר״. תיתלה בטח

 היום הכחיש הדעת, גילוי על בתגובה
 שהופצו הזדוניות השמועות את צור י. מר

בעורקיו. זורם ספרדי דם כאילו ביוזמתו,

תוהים; פרשנים
בממשלה? לשבת המפד״ל ד,תמשיך

 בדבר המפד״ל ועידת של החלטתה •
הקו מן פרישה פרושה האם הגדה, סיפוח

 מה חלקית? נסיגה של במקרה אליציה
 כרגע זוז להחלטה לתת שיש הפרושים

זו: בצורה הדברים נראים
ה את לקבר מבקשים הקיצונים

:הבא נופח
ה אבות מנחלת חלק על ויתור כל @

 להבטחה בהתכחשות כמוהו בידינו, נמצא
התורתי. ולצו האלוהית

 לשום שותפה תהיה לא המפד״ל •
 לא באם שלום, מפת תציג אשר ממשלה,

לחמישה. שריה מספר יוגדל
כ להסתפק הציע הפנים שר

עקרונות: שלושה
 הארץ על הדתית־היסטורית זכותנו •

הפנים. ומשרד המובטחת

חשוף בחזה בורחוב
 שירי להחדרת במיבצע השני השלב

 הטבע, כדרך שלא ישראל לעם משוררים
גי של צבעוניים פוסטרים בהפצת יהיה
השירים. בורי

 בת־ את יראה בסידרה הראשון הפוסטר
 :(לחן ואמה בת־הרב השיר מן הרב

ב חובסקי) צ׳רני מלים: פיילות, שייקה
חשוף. ובחזה פזור שיער

רהד״ס הממשלה:
 אמש שנערכה עתונאים במסיפת

 את וכל מכל הממשלה דובר הכחיש
 תחליף ״אין כאילו העקורים, טענת

ש הדובר הדגיש בדבריו לבירעם״.
 על מאמץ כל ועושה עשתה הממשלה

 העקור הציבור לתודעת להחדיר מנת
לאחרונה. שהוצא הבירעם תחליף את

״אינ המסחרי בשמו או התחליף,
״תח חברת ע״י מיוצר בירעם״, סטנט

 ממשלתי. במימון בע״פד בירעם ליף
 השימוש שהוראות הדובר הוסיף עוד
 ערבי שגם כך כדי עד פשוטות הן

 ששלח הכלכלי כתבנו להבינם. יכול
 פרטית, במעבדה לבדיקה המוצר את

 מגוש בעיקרה מורכבת שהאבקה מוסר
מעוקר. חלב

 מתקדם ייצור שבתהליך נמסר עוד
״תר ביניהם נוספים. מוצרים נמצאים

 ו״פצפו־ נמס״ ״איקרית עקרבה״, סיס
רפיח״. צי

מפ עם קימא בר לשלום השאיפה <•
העבודה. לגת
 ושר למדינה בטחון גבולות הבטחת !•
למפד״ל. נוסף
 שכן לתמיכה, זכתה לא זו הצעה גם

 מהממשלה, פרישה על בפירוש דיברה לא
 הנוסף. השר מעקרת נסיגה של במקרה

עצבים, ומורטי מיגעים דיונים לאחר

מיני חינוך
 בירושלים וחסידות חסידים של חוגים
 הנהגת נגד במשותף להתארגן החליטו

 מסרה כך על הספר. בבתי מיני חינוך
מחסי החסידה, לווינגסטון ג׳והנה אמש
 בטיסה אמש שהגיעה העולם, אומות דות

 ישירות טלפוניות בשיחות לארץ. ישירה
 מנהיגות עם אתמול יום במשך שהתקיימו

 הללו נתבקשו ובדנמרק, בשבדיה הלהקות
הנ על ממצאים בדחיפות לארץ להעביר

יועמד המידע המיני. החינוך שם שגרם זק

.*)3.73 (ידיעות
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1נר1כו1 ב׳ר־ו״גבד רזנרדו־ייך

 תוכל לא ״המפד״ל הבא: הנוסח נתקבל
 אם הממשלתית, לאחריות שותפה להיות
וי משום בה שיהיה שלום תכנית תוגש

 אבותינו, נחלת מא״י, חלקים על תור
 כן אם אלא !המפד״ל בשליטת הנמצאים

 נוסף.״ לבנק דרישותינו יתמלאו
 אולטמטיבי, הוא זה נוסח האם ההחלטה

הקרובות. בשנים כבר כנראה תפול

 האומה.״ קודשי להגנת ״הוועדה לרשות
 בעבודתנו,״ תקדים ללא פגיעה ״זו
 מתפרנסות ״כולנו החסידה. ג׳והנה אמרה
עבו ולמרות לעולם. ילדים מהבאת כיום
למ עלולות אנו והאחראית הקשה דתנו
 הבאת על יוחלט באס ברחוב. עצמנו צוא

 (פטנט המיני המגע שיטת באמצעות ילדים
).״9126 מס.

המערכת דבר
8', י-׳-יזכ• *9368 2■

 -וכל המין תפש למאי עצמנו שאלנו
 ועמי- ערכינו של מקומם בו, הכרוך
. דתינו אה ג  שגם נתבשרנו שכן ה

 חר ואין הסקס חדר חינוכינו למישרד
הסוביי שברוסיה כך על תמה אין קר.

 והמינות המין פשו ״המתקדמת״ טית
 ש־ בנו, אך הציבור. שיבבות בכל

 מה ואתר, אתר בכל לנו שמאלנים
ס דפ בעיסוק מצאנו  זה טי טי

מיים. פינו הוא. שממלא
 בטרם בפירוש: כאן ייאמר שכן

 לא ומשטינינו, שמאלנינו עלינו קמו
 מינו. ושאינו במין במדינתנו עסקנו

 קם האחד ואין הם חד והמין השמאל
משנהו. ללא עלינו
, מרכס קרל לא אם מי י ד ו ה י ה  

ש מקרה ואין היה? המינים מגדולי
 האנשים רבים נפשנו מבקשי בין

 במלוא ביחסי־מין ולידתם שהורתם
מובנם.

 וצאצאו השמאל בגלוי: נאמר
ם המין, — הישיר י ר  ולחזו- לנו ז

אימתי. — עכשיו לא ואם ננו
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 צעדת־מחאה עונו עקורים מאות
עסר תחליו ..אין וקראו: בשלג לביו

נגד חסידיים חוגים
בבתיה״ס


