
טוינבי ארנולד
היסטורי עוול

הוכה־־הדיעות
אובייק הערכה סוף־סוף לקרוא שמחתי

 אר־ ההיסטוריון של ואינטליגנטית טיבית
).1991 הזה (העולם ז״ל טוינבי נולד

 טוינבי על שהומטר ההשמצות מטר אחרי
 בעלי אנשים מידי שנים, במשך בישראל

חשוב. מעשה היה זה מוגבלים, מוחות
 טויגבי כי לדעת הישראלי הנוער על
 מבחינות ונביא מזהיר, הוגה־דיעות היה

רב. עוול אצלנו לו געשה רבות.
ירושלים כהן, א. ד״ד

והחוק פרץ יהושע
 בדרך־ שאני תבור, לאלי הכבוד כל עם
 שיקרא לו ׳מציע אני לדבריו, מסכים כלל
 מישפטו על כתב שהוא מה את פעם עוד
 הזה (העולם באשדוד פרץ יהושע של

התלה שמרוב אולי, לו, יתברר ואז )1990
 לא בכלל הוא הנמל, מלך על להגן בות
 במישפט עצמו את סותר שהוא לב שם

טען: הוא כך כי אחד.
 גם אולי מישפטן, אינו פרץ ....יהושע

 גגדו. בפסק-הדין שנכתב מה הבין לא
 ׳נגד התקומם שלו הטיבעי ׳חוש־הצדק אבל

 אח־ורע לו שאין מה, סעיף לפי הרשעה
 היא: השאלה אז כך, אם בספר־החוקים.״

 הוא איך ומישפם, בחוק מבין אינו פרץ אם
 סעיף לפי הרשעה נגד להתקומם יכול
 בניסוח אשם פשוט תבור שאלי או ? כזה

טענותיו. של בלתי־מוצלח
 של בדיעה בהחלט אני זאת, עם יחד
 המפגר הסעיף את מייד לבטל שיש תבור

הקו כמזכרת לנו שהשאירו ,105 מיספר
 אפשר לפיו ואשר הבריטים, לוניאליסטים

דבר. כל על — אחד כל לדין להעמיד
 שעל הצודקת, לטענה גם מצטרף אני
 גמור בשיוייון להתייחס ישראל ממשלת

 ליהושע מגיעים ואם המדינה. אזרחי לכל
 הסדר הפרעת על מאסר חודשי שני פרץ

 אותו לפחות מגיע בנמל־אשדוד, הציבורי
 על וגוש־אמונים, חרות למתפרעי דבר

ירושלים. רחובות חסימת
 אחד. לכל אז — להשתולל שמותר או
 מן יוצאים אין אחד. לכל אז — אסור ואם

 גיבעתייס דגני, גיל!הכלל
הדת! לידי הטלוויזיה

ה שידורי למה מתפלא, אני .לעיתים
 הרבנות מישרד לידי עברו טרם טלוויזיה

 אושפיזאי התוכנית למשל, הדתות. או
ול לאתר בהחלט אפשר במוצאי-השבת.

 בתוכנית גם כך צדיקים. יותר ראיין
מורשה.

 את גם להאריך אפשר עניין באותו
 לפני לראות חייבים שאותו יום, של פסוקו

ו מדי-יום. המסכמת מהדודת־החדשות
 חצות, עד הוארכו השידור שזמני לאחר
 כמה גם לציבור להבהיר בהחלט אפשר

ערב. בכל אחדות שעות טהרה, דיני
חיפה כהן, יעקב

הנשיא לכבוד הצגה
ל מישרד-החינוך מטעם מפקח כשנכנס

 מתחילה מייד עממי, בבית־ספר כיתה
 שכבר הקודם, השיעור את ללמד המורה
 כולם התלמידים ערה, ההשתתפות נלמד.

 והמפקח — התורה את ויודעים נבונים
מרוצה. יוצא

לבקר עומד כשנשיא־המדינד. קורה ■ומה
)14 בעמוד (המשך

 נכון ״נ\פחי
 פניך עור את

 אחר״- לך איו כי
 קוואננו מרי אומרת

 את עבורך שהכינה
 המזין הקרם

זאסוא
 םסרכיבים מוכן הסדן הלילה קרם

 לשמירת החיוני המזון אח לעורך ומעניק טבעיים
מסוגו. לקרם מפתיע במחיר רעננותו.

ט: מרי של שי מבצע אג קוו
 בפניך להציג שנועדו מורשת 4 מסידרח אחת זוהי

 שלך החיוניים היופי תכשירי את
 עם יחד נ״ר גליון על אותה הדביקי המודעה. אח נזרי

 כך ע־י הקרובה בתקופה שיתפרסמו נוספות מודעות 3
קוואנט מרי של סימלה שהזא נרול מרגנית פרח יתקבל

 המודבקות המודעות את שלחי
 ת־א 33030 ד. ח קוואנט למרי

שי. לביתך ותקבלי כתובתך צייני

0₪וו11זוו סז
פורום

 תכנת כבו האם
? לחורף וכבו

ב כ  מונע תקין ר
בחורף במיוחד תאונה

ם עוד הכנס חורף״ ״בדיקת וערוך מורשה למוסך היו
לן״ תרומה תמורת ל״י. 7_. בסך ל״אי

ת לבקש תשכח אל ת א במוסך. המבצע תוי
12.12.75 ונד ימשו להוון״ דננך ״הנן מנצע
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