
 — גדול פוליטי־אישי ובהישג הביניים,
בלה׳. של בדגל מנפנף

 לחיפה, הגיעו אחרות אוניות שתי לפחות
הפל מיספר במשך מאלכסנדריה, ישירות

 הסכם־הביניים. קודם זמן והרבה גות
 אקולה־לאורו. האונייה היתר. האחת

 אודי־ גולדן היוונית האונייה האחרת:
סמי.

 העובדים חברי ולכל לי, ידוע זה מידע
חיפה. בנמל

 ידוע היה לא מידע אותו כי ייתכן כלום
? לראש־הממשלה

חיפה בן־יהודה, צוק־אדר
לפלסטינים — סיגי

פלס מדינה על כשמדברים אלה, בימים
 נסיגה ומבצעים ועוד), (גרומיקו טינית

 יותר פשוט מה — מסיני אומנם) (חלקית,
 מדינה מסירת לפלסטינים? סיני ממסירת

 למצב ומדיני אנושי פיתרון תהווה להם זו
באיזור. הממושך
כל ומקורות היסטוריים מקורות לסיני

 עזה נימלי נפט, סואץ, תעלת — כליים
 — ובכלל אל-עריש איזור ושארם־א־שייך,

ברא ימי מאז מעבר המשמש רחב שטח
שית.

 ל- גס בוודאי המהווה אידיאלי פיתרון
 ״בני-סיני.״ הפלסטיני אירגוךהשיחרור

לא? למה בעצם,
קויית־חיים ליטמן, ישראל

חאירנון את לאתר
שבועות כמה לפני שהתפרסמה בכתבה

 בשם אירגון על נכתב )1894 הזה (העולם
 משמות כמד. וכן בני־זוג,״ ללא ״הורים

המארגנים.
 של מיספר-טלפון לקבל אפשר האם

 איתם ליצור כדי האירגון, מחברי אחד
 בספר-הטלפונים, לאתרם ניסיתי קשר?

הצלחה. ללא אך
 תל־אביב קרוגיוס, חנה

 את לאתר שניתן מאמין הזה העולם >•
ש פירטי־הזיהוי על־פי ואנשיו תאירגון

 האנשים שמות כגון בכתבה, התפרסמו
שלהם. ומקוס־המיפגש

לנדר מעבר חייל
 מעורבת, למישפחה בן בצה׳׳ל כשנופל

לג מחוץ מקום־קבורח מקבל הוא כחייל,
 שייכים בתי־הקברות כל בישראל, כי דר.

 אחד חילוני בית־עלמין אין דתיות. לעדות
 מעורבת מישפחה בן חייל לקבור ניתן שבו

בקרב. ונפל שלחם
 ישראל למדינת יש כזה במצב האם

 המישפחות בני את לגייס מוסרית זכות
קרב וליחידות בכלל, לצה״ל המעורבות

בפרט? יות
 שר* שר־הביטחון, זה על חושבים מה

 ואנשי ל״ע שרי מפ״ם, שרי המישפטים,
ושינוי? יעד

רמת-גן פורס, ר,למן
סדאי לא סתם לעזוב

 ישראל בץ הסדר־ביניים נחתם באחרונה
 עומדת הקרוב בעתיד כי נראה למצרים.

 עם גם מסויים הסדר על לחתום ישראל
 מצרים, עם ההסדר בדוגמת שלא סוריה.
 תכליתי להיות צריך סוריה עם ההסדר

שכתבתי: הבא בשיר שמצויין כפי יותר,
 / לרדת רוצה לא / מתאחר, קצת היורה

 הכינרת. על סתיו / זוהר, כולו •הגליל
 / ודמשק, צור /על מחרמון צופה אין

 העסק. משתלם / הצפון, ישובי רוגעים
 / לשכוח. אסור זאת / לאסד, נותנים מה

 בכוח. מאיים / נוסד, מישטרו מאז
 / שעל, אחר שעל / נוטשים, הגולן את אם

 ולצה־׳ל. ליישובים / קשים זמנים יחזרו
 / במוח. שלום בלי / כדאי לא סתם לשוב

הוויכוח. כבר תם / אימתי, עכשיו לא אם
תל־אביב איילץ, שמואל
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 ההסתדרות
 הציונית
העולמית

 הישראלי□ אד
בחוייל השוהים

ישראל ממשלת
העליה לקליטת המשרד

 לא״י היהודית הסוכנות
והקליטה חעליה מחלקת

 הקלות מתן על לאחרונה החליטו היהודית והסוכנות ישראל ממשלת
חוזרים. תושבים לקליטת

 למצב בהתאם אינדיווידואלי באורח יוחלט התנאים הענקת על
פונה. כל של ולצרכים

 משרד אל יפנו לישראל, לשוב המבקשים לארץ, חוץ תושבי ישראלים
 הציונית ההסתדרות / היהודית הסוכנות של והקליטה העליה מחלקת

אפשרי. סיוע על מידע ויקבלו מגוריהם, למקום הקרוב העולמית
 חוזרים לתושגים ועדה כארץ: תכתובת

 7384 ובד.
ירושלים

199011 חזה העולם


