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 רגישות שלי העיניים
 והרחצה
 או בבריכה

 נגמרה בים
 עם תמיד

 אדומות עיניים
 סטילה, עם עכשיו, וצורבות.

 מן יוצאת אני אחרת. הכל
 טיפות שתי מטפטפת המים,

 נעלמת והצריבה סטילה, של
האדמומיות). (וגם במהירות
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ראשזן־לציון .519 הרצל ראשי. סניף

מכתבים
עוגש״מוות אץ

 פיר- ילד״ אצלנו ״עשי הכותרת תחת
 כתבה )2038 הזה (העולם בעיתונכם סמתם

כב היחיד, שפיתרונן בהריון צעירות על
 סקילה הוא היהודית, ההלכה לפי יכול,

 השמצת היא זו קביעה אחר. מוות או
 את מוחלט באופן ונוגדת היהודית, הדת

 ■מהווה, אינו נישואין ללא הריון האמת.
 ולא סקילה שעונשה עבירה ההלכה, לפי
 על מוות עונש כל אין אחר. מוות שום
בהתאם. תיקון פרסמו נא כך.

ב ה, ד נ כ י ■ תל-אביב ד

אמצע-חשבוע מסיבות
 ובה הזה, העולם חוברת לידי התגלגלה

 הדש מודל על המרחלת רחל -של כתבה
 סמי מר ״נוסח אמצע־השבוע מסיבות של

 ואם יוצא־מהכלל, יממש הרעיון טוויג״.
 ניתן שאתנגד. אני מי מסכימות, החתיכות

 נערה/ כאשר השיטה. את ולשפר להוסיף
לדרי תיענה מבוקשת, או אשה/גרושה

 לנושא משכנע ״כרטיס־ביקור״ ותהיה שות
 למ&־בת מוזמנת ותהיה זרועו, על אותה

 שני הוא המוזמנים כשהרכב אמצע־השבוע
 אחד אדריכל רופא־מתמחה, עורכי-דין,

 בנוסף להצטייד, עליה — זחצי־פוליטיקאי
 אישי. בתיק־המלצות גם ,90—60—90ל־

 מידת ואת חמודותיה את יציג זה תיק
 ומי־ גישושי יחסוך הדבר בעבר. הצלחתה

 י1לש ועוגמת־נפש צער וימנע סרק, שושי
 נוסף לכיוון גם יביא הדבר הצדדים.

סטנדר כל-כך להיות שהחלו במסיבות,
טיות.

/ ל. ץ י ב ו נ ה צה״ל ב

תיקווה ♦ט? פתח
הזה (העולם האחרון בגיליונכם עוד

 ישראלית״ (״ויאט־נאס קבעתם )2043
 כל כי ״ברור מרחביים״), ״יחסים במדור

(עם הישראלי הגבול לאורך המתרחש
 ותוך האמריקאים בהסכמת נעשה לבנון)
 — החדשים בריתם בעלי ועם עמם תיאום

הסורים.״
 לאמריקאים. שנוגע מה לגבי מחלוקת אין
 לסורים. שנוגע מה לגבי ספק יש אבל

סימן- מציבים האחרון השבוע מאורעות
 היו אילו שלכם. זו קביעה מעל שאלה

 מה עם משתפים־פעולה באמת הסורים
דק היה אפשר לבנון, בדרום שמתרחש

 להתקרבות צעד זה אין כלום כך. על לברך
 היו הסורים וסוריה? ישראל בין ולהבנה

 ישראל. של הקיצוניים אוייביה ומתמיד מאז
 היו האחדות שמדינוח-ערב בשעה אפילו

 המשיכו עמנו, עקיפה להידברות מוכנות
 עם מגע לכל ולהתנגד להחרים הסורים
ישראל.
 ונוצרה בלבנון שאירע מה אירע ׳והנה,

 לחזור סוריה מוכנה בה חדשה, קונסטלציה
 כי ולהודות המסורתית מעקשנותה בה

 יכול ישראל ובין בינה אינטרסים שיתוף
 שהשיתוף היא, הבעיה להבנה. להוביל
 והאמריקאים הטורים בין הוא האמיתי

 הסורים או והישראלים, הסורים בין ולא
 הצליחו האמריקאים בלבנון. והנוצרים

 המדינות למרכבת הסורים את לרתום
 המערבית, האוריינטציה בעלות הערביות

 מהסכם כתוצאה ומצרים. סעודיה כמו
 נתונה להיות אש״ף גם עשויה ריאד

 מהתלות ולהשתחרר מערבית להשפעה
לתחי פתודהתיקווה זהו אולי בסובייטים.

באופק. הנראה הסדר של לתו
ם ה ר ב , א י נ י מ תל־אביב י

2044 הזה העולם




