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 הממשלה. לעזיבת פקת
אחרת. גם אפשר
 ליי־ שרים שני התפטרו באנגליה למשל

היסטו הקבלה זה. עקרון בגין בוריסטים
 לעילא, דמוקרט סוציאל בלום, ליאון רית:
 האזרחים במלחמת התערבות״ ״באי דגל

 למפלת בור ידיו במו חפר בכך בספרד.
עצמה. צרפת

 מפלגה איבדו מפ״ם חברי לבינם בינם
פועלית.

שאנן נווה כוגן, משה

שוס ■

טרויאני
— ״קולנוע ,1878 הזה״ ״העולם
למח יורד פרנקשטיין — במאים
 האמריקאי הבמאי על תרת״,

וורהול. אנדי
 את שהמציא יאמר, וורהול אנדי על

 שהם רק לא רקובים ותפוחים הגועל־נוע,
 הרבה מביאים אלא בימינו, רחוק נופלים

כסף.
 מנא ״מנא להכריז בשקט יכול המערב

ופרסיך. תקל
 ה* כל אלא בילבד, וורהול זה אין

בגלוי יכול שקדאפי פלא אין ;>$.1־110

קופל
רחוק נופלים רקובים תפוחים

 אירלאנד דרך המערב בענייני להתערב
ומצפצף. פה פוצה ואין הצפונית.

 פרחוניות, חולצות עם שמתרוצץ נוער
 הסוס הוא וכולי, ירכיים בנידנוד איפור,

 חאנים הג׳ינגס חולמים שעליו הטרויאני
 יכול יודע, מי המזרח. של המודרניים

ההיסטורית? זכותם שזוהי להיות
בלגיה אנטוורפן, קיפל, א.

מוסריאדה ■

אולימיפאדה כמקום
 — בתבל אחד מספר העם אנחנו כידוע

 לכך בהתאם ומתאמצים העמים, כל אלוף
 רושם עצמנו, ועל העולם, כל על לעשות

 עוזר. לא דבר שום אבל המוסר. שיא של
 כי הבינלאומי. התנ״ך חידון לא אפילו
 התנ״ך. בתוך חנוט נשאר המוסר אצלנו

גדו על עולה כולנו של וקופת־השרצים
 עד להוכיח בשביל הרבה צריך לא תיה.

 קטנה דוגמא הגענו. מביש שפל לאיזה
תספיק: ובודדת

 ונערות נערים ילדים, מלא. האוטזבום
עומדים. הזקנים יושבים.

 אילו ואולימפיאדות, תנ״ך חידוני במקחם
ה ההתנהגות למבחני ״מוסריאדה״ ערכו

ל מעניק הייתי היום־יזם, בחיי מוסריות
ועמורה. סדום מדליית את ישראל

חולזן גולדגרט, חנן

 טעות ■

צודקת לעולם
, ומלאות מעטות הדרכים ם י ת ח ת  ה

 בהם. המהלך כל על נופלת חשכה ואימת
).14.9.73 הארץ, (מוסף

יד־אליהו קלוצקי, אהוכה
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