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 ואפילו עכשיו שלום של הפוליטיקה בעסקי

אמונים? גוש
 שתימחק ראוי זו, תמוהה פוליטית תפיסה

הספרות. של העניינית הביקורת מדפי
תל־אביב חמו, מאיר

תותבות שיו״□
 ברונובסקי יורם נגד בן-אמוץ דן

).2191 הזה״ (״העולם
 כרום־הביקו־ ודלקת ״ברונובסקי בכתבה

 לשרץ ביחס מוטעה מידע פירסמתי רת״
 רשת. יוחנן השם מאחרי המסתתר הזה,

הרקו צחנת־שיניו אפקט את שם ציינתי
אשר בן, מנחם של בספרו עיון ותוך בות,

אמוץ בן־ דן
הזה השרץ

 שלמר מסתבר אחת, בכיתה איתו למד
 בסך שיניו רקובות. שיניים אין ברונובסקי

 בכך להפחיד נוהג היה והוא תותבות, הכל
 בשעת מפיו הוצאתן על־ידי מוריו, את

 אי־ על הסליחה הקוראים עם השיעור.
זה. דיוק

יפו אמוץ, כן־ דן
 שייזהר לבן־אמוץ מציע הסדור עורך 9

משוך. אפשר תותבות שיניים בעזרת גם —

האחד מן □,השני טובי□

 שימעון בעתיד, ראש־הממשלה לתפקיד
 מדברת, איננה הגליל, את ליישב פרס,

 עם ועזרה-הדדית שיתוף־פעולה על חלילה,
הגליל. של הערביים תושביו
 גמורה בהפקעה כרגיל, חושקת, נפשו

 על אלה תושבים של החזקה זכות של
 דעתו זה. ארץ חבל של הבתולה הקרקע

שו אינם הגליל ערביי כי בוודאי, היא,
 אולי מדוע? זו. נשגבה במטרה ראוי תף

 זהו, הפיתרונים. ודומיו בן־גל ליאנוש
 להנהגה אופייני פעולה קו אופן, בכל

לח גווניה: כל על המסורתית, הציונית
 על חרישה בצורת יהודית להתפתחות תור
בארץ. הערבי המיעוט של גבו

תל־אביב סובול, יצחק

□1ג״ □תם
ה המיליונר אחרי ״המירדף
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 נשא בתל־אביב האמריקאי היהודי הקונגרס

כך. כל דל אופי
 להתלבש ותחת יסמין יאירה טרחה לו

 היתד. חריפה, דיאטה אחרי אמה, בבגדי
 ביום ומופיעה ג׳ינס סתם אפילו לובשת

ב נוף במלון באוגוסט, 12וד הראשון,
 לא היתה שכתבתה אני משוכנע חיפה,
מעניינת. יותר הרבה אבל סנסציונית, פחות

 נוף במלון נאספו 8 משעה ערב, באותו
 כרטיסי־כני־ בלי רבים ישראלים בחיפה

 רד חברי עם ודנו לציד, יומרות וללא סר.
 האמריקאי היהודי הקונגרס של ״סינגלס״

 בעיות ישראל, של פנימיות בעיות על
ה בעיות ביחד, החיים והערבים היהודים
בארץ. ה״סינגלם״ ובעיות בישראל פמיניזם
 קצרה הרצאה לשניים: חולק הערב
ל חלוקה מכן ולאחר עובדות, והצבת

שהתוכ שלמרות לציין יש דיון. קבוצות
 11 בשעה להסתיים אמורה היתד, נית

 עמדו עוד זו שעה שלאחר הרי בלילה,
בכו ודנו וגדולות קטנות בקבוצות רבים

 הקטנות השעות עד הנ״ל בבעיות ראש בד
הלילה. של

 אים־ אשר ופורה, מעניין ערב זה היה
 החיים על ודעות אינפורמציה החלפת שר
 אחרי מירדף ולא בחו״ל, והן בארץ הן

 תסקיר לכתבת שבניגוד וחבל מיליונרים,
היש על והן האמריקאים על הן רצינית,
 מיר- על כתבת־דיסקו קיבלנו ראלים,

בתל־אביב. דפים
חיפה סטודנט, חרל(*, יחזקאל

שבמר ברחובות, המהלכת בדיחה
שמו לשעבר העיר ראש עומד כזה
— רכטמן. אל

 את לבקר עמד הליכוד מעסקני אחד
 ברגע בכלאו. רכטמן שמואל לשעבר ד.ח״כ

 על-ידי כשנשאל הביקור. את ביטל האחרון
 עד להמתין, החלטתי השיב: מדוע, חבריו

 את וגם רכטמן את גם לבקר שאוכל
 לנסוע חבל — אחת במכה — — —

פעמיים...
רחובות קורא,

• • •

<־ לחוזה אמנה בין מה

ן במהות או בשם הוא ההבדל
במהות.

 ואילו הלאומי, המישפט לפי נחתם חוזה
 :הבין־לאומי המישפט על־פי מוסדרת אמנה

 ישראל בין ״אמנת־שלום״ לומר: יש לכן
 הסכמים לתיאור המונח זהו — למצריים

 קשור — ״חוזה״ זאת לעומת בין־לאומיים.
פרוייק הקמת לצורכי מכר שכירות, לגבי
 ״אמנת־שלום״ לומר יש לכן וכר. טים
״חוזה־שלום״. ולא ומצריים ישראל בין

ץ כן־ ל, צי גי ר־ גיבעתיים כ

המיעוט של גבו על

טובה שגה
תש״ם. לקראת

 שנת הקוראים ולכל לכם מאחלים אנו
 לפלסטין; ישראל בין שלום — שלום
התערבותן את ולתמיד, אחת שיחסל, שלום

 הדדית, ועזרה פעולה שיתוף תחת
ונישול. הפקעה

העבודה מיפלגת מועמד של קריאתו

 ארצות- — מעצמות־העל שתי של הגסה
באיזו- בנעשה — וברית־המועצות הברית
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