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 המישרה את לאייש כדי מועמד לד,צדע טרח
דעת שיקול אחרי (ב) ;הזו הנכבדה

 איש אני כי למסקנה, הגעתי אובייקטיבי
שר־ד,היס של כיסאו על לשבת מתאים
טוריה.

 מישהו תשמעו כאשר ואילך, מעתה
 שר־ההיסטוריה״, יפסוק כך ״״.ועל אומר

אלי. שהכוונה לכם דעו
וזל-אביב גירון, עקיבא

 של המדוייק מושבו מקום בשיוודע 9
 על פרטים בידינו ויהיו שר־ההיסטוריה

 קהל יקבל הוא שבה השעות ועל לישכתו
ברבים. נפרסמם —

ת איייב אז קל ח 1 מס׳ ה
 נגד לאומי ליפוד התהווה בכנסת

 בשלו, האיש אן — שר״החקלאות
החקלאות. בהרס מתמיד

 בחיים חסר־תקדים לדבר לשים־לב כדאי
 כימעט, הכנסת כל שלנו: הפרלמנטריים

 מלוכדת יחד, גם ואופוזיציה קואליציה
 החקלאות אוייב הוא שרון שאריק בהכרה

במלי לאחרונה ניתנה לכך הוכחה .1 מס׳
שר נגד הורם ידיים של כשיער אה,

להתפטר מסרב בשלו: והוא ד,חקלאות.

 מבלי כשר־ד,התנהלות, לעמול וממשיך
החקלאות. לנושא וממרצו מזמנו להקדיש

חיפה לפידות, צילי

ב קו1ש ל ח

 ישראליות נערות של בבודה הצגת
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 הצד של נלהב חסיד שאינני אפילו
 נהניתי שבועונכם, של והבידורי הקל

 להיווכח נעים עלי. דנה של הבכורה מהצגת
 משהו יש עדיין אלה, אפורים בימים שגם

בקירבנו. אור המקרין
ירושלים גור, שימעון

ף ילד■ 5 סע׳
ש־ האומללים, לילדים ידאג מי

 המחפיר מהתיקון כתוצאה יוולדו
ההפלות! בחוק

 שתמכו העם, מנבחרי איש נתן לא כך על
 ברור עתה והרי דעתו. את החוק, בתיקון
 המסכנים, הילדים שיירבו בצהריים, כשמש
 תוך שיגדלו גדולות, למישפחות בנים

י תשומת־לב. וחוסר הזנחה

 הומאניים, קצת התיקון תומכי היו אילו
 שיבטיח חדש, בחוק התיקון את מלווים היו

 שיוולדו לילדים ודאגה טיפול לפחות
 לא הם אך במצוקה. השרויות לאמהות

אחרים. חישובים העסיקו אותם זאת. עשו

 בנושא, מחשבה קצת אתם תשקיעו אולי
המצב. לשיפור הצעות ותיזמו

תל-אביב שוורץ, דליה

ה׳רזס ש!9> - ז
הדלק. בתחנות העישון על

 לתחנת־דלק בא שאני פעם בכל כימעט
 התחנה עובדי :התופעה באותה נתקל אני

 של הפתוח הדלק מיכל ליד גם מעשנים
משרתים. הם שאותה המכונית

 העישון מסוכן כמה עד לומר, צורך אין
 פתוח. מיכל ליד במייוחד בתחנת־דלק,

חמורים בצעדים לנקוט לדעתי, יש, לכן

אלון אלי
חמורים צעדים

 למשל, כך, זו. מסוכנת תופעה לחסל כדי
 מעשן שיימצא תחנה עובד מייד לפטר יש

 אולי לו, ודומים כזה, צעד עבודה. בשעת
 כדי בו יש אך התופעה, לחיסול יביא לא

ממדיה. לצימצום לתרום
באר־שבע עיתונאי, אלץ, אלי

ת13 ואום החיפושיות ם1ד
 הארצות את להצעיד הנפט בכוח

העשרים. המאה אל הנחשלות
מד מבחינה הדבר את להוכיח ניתן לא
 תרבות ויש עליונה תרבות יש אך עית,

בטב נקלטת המערבית התרבות נחותה.
 הנחשלות הארצות אוכלוסי בקרב עיות

 החיפושיות למשל: לחיקוי. דגם ומהווה
 אום ואילו הערבים אצל פופולאריות

 הסף. על אנגלי או צרפתי דוחה כולתום
עליונה. המערבית התרבות :מסקנה

מת טכנולוגיה מולידה עליונה תרבות
 עמה נושאת מתקדמת טכנולוגיה קדמת.

 תרבות יש המערב לארצות חומרי. שפע
 טפט. יש הנחשלות לארצות ואילו עליונה

 ההיסטוריה שכן היסטורי. צדק יש ובכך
 כמכשיר הנחשלים, בידי הנפט את נתנה

נחיתו את לאזן יכולים הם שאמצעותו
מתו הנחשלים, אך העליונים. לעומת תם
ף  להבין מסוגלים אינם נחשלים, היותם ק

 ההיסטוריה, להם העניקה הזדמנות איזו
לנקמה. בנפט משתמשים והם

 התפרצות את להבין ניתן זה רקע על
ול ולמרירות לתיסכול כביטוי האיסלם,
 העליונים. לעומת הנחשלים של נחיתות
 להבין השכיל שלא כך, על נענש המערב
הנחשלים. עם משאביו את לחלק שעליו

 בין רק לא סוציאלי איזון דורש הטבע
 כל בין גם אלא המדינה, אותה אזרחי

 חייב אומר: הסוציאלי העיקרון הארצות.
 בין ועשירים, עניים בין איזון -להיות
ה קמים כן לא שאם ומשכילים, בורים

 מתרחש שאכן כפי העליונים, על נחותים
ש חובה מוטלת המערב על עינינו. נגד
לע לנחותים לעזור :ממנה להתחמק אין
להת הנפט, כוח באמצעות לעצמם, זור

ה סייע כה עד העשרים. המאה אל קדם
 מאזן של שיקולים מתוך לנחשלים מערב

 הטעות ובכך סוציולוגי. ולא בין־מעצמתי
 הנחשלים אצל הדבר הובן לכן היסודית.

גס. אימפריאליסטי וכניצול כהתנשאות
יפו לופטי, פול ז׳אן
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