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 )1981 הזוז (העולם״תשקיף״ בדף קראתי
 מעדיף ״קאפוצ׳י הנותרת תחת ידיעה

 נאמר, הידיעה ובגוף בכלא״, להישאר
המוחז בשטחים רב רכוש בעל ״קאפוצ׳י

 על לוותר מונן אינו הכבושים) (ולא קים
 של הצעה וידחה שבשליטתו, האדמות
 לו.״ תוגש אם גירוש, תמורת שיחדור
 קאפוצ׳י הארכיבישוף של בא־כוחו שאני

 מגע לי ויש רמלה בכלא אצלו מבטר אני
 הקתולים הרום של הפטריארכיה עם הדוק

 את שקראתי ולאחר המיזרחית. בירושלים
 הגורמים עם במגע באתי הנ״ל, הידיעה

ל ונתבקשתי הכנסייה, מטעם המתאימים
 ובכן: הנ״ל. הידיעה על השיב
אדמות יש לקאפוצ׳י כי נכון זה אין

ראפע עדי
מסרבים זזשידטונות

 הוא כלשהו. רבד על בעלות לו אץ וני
 הוא, לא הפנסיה. נכסי את שומר בבחינת

 רכוש מחזיקים אחר, ארכיבישוף כל ולא
 על כלשהו ננס רשום ואפילו בבעלותם.

 נאמן בבחינת הוא הארכיבישוף, של שמו
 זב־ לכנסייה, היא הבעלות בעלים. ולא

 יבוא כלשהי מסיבה יגורש שהוא מיקרה
 את ימלא אשר אחר, ארכיבישוף במקומו
הכנסייה. ניכסי את וינהל התפקיד

במו מעדיף, היה קאפוצ׳י הארכיבישוף
ב במקום־כהונתו ויישאר שישוחרר בן,

 וברצונו. בו תלוי הכל לא אבל ירושלים,
 בטיפול דחוף צורך יש שכיום מה־גם
מעור ובריאותו הואיל לו, שייעשה מהיר
 יש כי וכתב אותו בדק ורופא־מומחה ערת,
ניתוח. ואולי בדיקות, בשורת צורך

 של שחרורו בעניין המטפלים מצינורות
ה השילטונות ני לי, נודע הארכיבישוף

 להתיר בתוקף כה עד מסרבים ישראליים
 בתפקידו לכהן שימשיך כדי שיחרורו את

 לשחררו בסוף יסכימו ואולי בירושלים,
 ריש- מובטח שאינו דבר לזזו״ל, ולגרשו

כה. עד מית
 חיפה ראפע, מ. עדי עו״ד

החשיש ב;;זת
 חיים עו״ד יצל לדבריו להתייחם ברצוני

 (העולם המהגרת״ ״הזמרת בדבר משגב,
 לעיקר לחלוטין מסכים אינני ).1989 הזה

הדברים.
 משמשים הבוהימר, חוגי כי לכל ידוע
 איתם המזדהים לצעירים, ומופת דוגמה

 הוגים אותם בדרכיהם. ללכת והחפצים
 בחדרי־ זאת עושים לא חשיש, המעשנים

 והציבור ובצוותא, בריש־גלי אלא חדרים
 אותם לזאת, נוסף כך. על יודע המתעניין
 ובין בדיבור בין משפיעים, גם מעשנים

כמותם. לעשות אחרים על בהתנהגות,
 ליחסים סמים עישון כלל להשוות אין

 בצינעה נעשים באמת אשר אסורים מיניים
יית ועוד, זאת מזרקורי-הפירסיומת. והרחק

 מסוכן אינו כשלעצמו חשיש *שעישון כן
 שתיית או סיגריות מעישון יותר לבריאות
 הוא החשיש בדרך־כלל, אולם אלכוהול.

מסו לספים עוברים ובמהרה התחלה, דק
יותר. ננים

 סיגריות, המעשן — חשובה נקודה ועוד
ברי את ■ומסנן בכד, מרבה הוא ואפילו

תוך האדם כאחד לתפקד יכול — אותו
)8 בעמוד (המשך

יתרון
שמו יותר ו

 אולם חסמן על סדבוים סלם כמעט ,
 •ספר״מיקס־ הכניסה אבקת של בחסכוניוחה

 עיניך. בסן ש0ם להיווכח תוכלי
 ק־נ 1.5 בסשקל •ספר״מיקס• קופסת. כל

 אבקה. כוסות 120 מכילה
 אחרות לאנקות זאת תשווי אם

 •0ב-ספרייםיק כי חוובחי
 יותר. הרבה מקבלת את
 היחירי. החסכון איננו זהו אך

עדינים אריגים על שוסרח •ספך״מיקס

 שלך הכביסה סכונח על וסננה
 לך חלודה-ובכך'נחסכות ספני

 נפש. וספח רבות הוצאות
 רגיל בלחי כושר.ניקוי דספריימיקס* :והעיקר

 הראשווה. הכביסה עם כבר חווכחי בכך
ל־ספר״ם־קס*, עברי - בידיך ההחלטה

בינג-ליניאל

ת אל ל ש מ ל מ א ר ש !י
ובירעם איקרית לעקורי ייעשה צדק

!!! לכפריהם החזרתם עם

 אבנרי אורי
אבנרי רחל

 * אופנחיימר חנן פרוס׳
 אמיר שמואל ד״ר
 אמיתי יוסי

 אפל מיכאל
 בלס שמעון ד״ר
 ברקן רפל ד׳׳ר

 גרץ נורית
 דורי לטיף

 הייטנר דוד
 זיכרוני אמנון

 טמקין בני
זקס אריח ׳פרופ

ישראל. פרס חתני •

יבי
 ילין־מור נתן

 יפה אריה
 כחן בנימין ד״ר
 לוי רם

 לוין חנוך
 לם צבי פרופ׳
 לצרוס־יפח חוה פרופ׳
 מושקט מריון פרופ׳
 מירון דן פרופ׳
 מסיס אלכס

 מרגלית אלקנה ד״ר
 • סימון אריה פרופ׳
 • סימון א. ע. פרופ׳
פוגל שאול ׳פרופ

 פוזנר נ. ל. פרופ׳
פתר סיני

 פלד מתי (מיל.) אלוף
 פלוטקין גרשון

 פעיל מאיר ח״ב
 פרידמן ויליאם פרופ׳
 פרידמן מרשה ח״כ

 קדר דן
 קינן עמוס

 קיס נעמי ד״ר
 רברבי יעקב
 רונן אליעזר ח״כ

 רחמן מיכה
 שלוס רות
לף ישראל ד״ר

ת״א. 4216 ד. ת. ליבי, ההוצאות לכיסוי תרומתו ישלח העצומה תוכן עם המזדהה
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