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 המגיד ז שחלית לפני האחרונים בשבועות
 הסיפור כל את וסיפר ליבו סגור את פתח

 לו אמר אז בבטנו. שנשאר ההספד על
המגיד הדרשה. את תאמר :הפרופסור

 דרש שלמה שעה וכמעט פיו את פתח
 ידידי הפרופסור: לו אמר כשגמר ודרש.
 איזו ידעת לו שחלית, פלא אין היקר,

בבטנך... היתה טינופת
 ל- יפול ראש־הממשלה באם :הנמשל
 החכם המדינה מזכיר ויבוא ח״ו, למישכב

 ויגידו שלו למדיצינה הפרופסור עם יחד
 ראש־הממשלה של למחלה שייך לא זה כי
 נגרמה זו מחלה כי להם. תאמינו הפעם —
 שלו, החשובה המדינית ההודעה בגלל לו

בבטנו. שנשארה
ירושלים כונימוכיץ, דויד

• • •
הפ־בה מ ד של ה ט1ה ר1ק

דייוויס, הקורא של הפרספקטיבה
הישראלי״ערבי. הסיכסוך לפיתתן

מו נכון לדעתי שהוא היחיד ...הפיתרון
 מדינת- המרת הוא פוליטית, ואפשרי סרית

חילונית, במדינת־פלסטין היהודית ישראל

דייוויס אורי
פלסטיני־יהודי

 תעניק אשר וסוציאליסטית, דמוקראטית
 הפלסטינים אזרחיה, לכל זכויות שיוויון

 החוק. תחת היהודים, והפלסטינים הערבים
 הפלס־ לעם מלאה תרבותית אוטונומיה וכן

ברפו הפלסטיני־הערבי ולעם טיגי־היהודי
הסוציאליסטית. פלסטין בליקת

יהיו: פלסטין אזרחי
פלס הישראלית, האזרחות בעלי כל )1(

ויהודים. טינים
ה הפלסטיני הערבי העם בני כל )2(

מדינת־ישראל. שילטון תחת חיים
 הפלסטינים הערבים הפליטים כל )3(

וצאצאיהם.
לחו ניתן כיצד :היסוד שאלת ולבסוף,

 מ- מעבר היינו, רדיקאלי, כה שינוי לל
 למדינת־ יהודיודציונית מדינת־ישראל

חילוניודדימוקרטית-סוציאליסטית. פלסטין
תנ אותם :לכל נהירה הרי, התשובה,

 הצבא לנסיגת להביא בכוחם אשר אים
 חזרתם ולמימוש 1947 לגבולות הישראלי

המקו מגוריהם לאיזורי 1948 פליטי של
 כינון לכלל להביא כדי בהם די ריים,

 רודזיה סוציאליסטית. פלסטין רפובליקת■
 שוב תהפוך ישראל — לזימבבוואד. הפכה

לפלסטין.
לניצחון! עד מהפיכה

כפר־שמריהו דייח־יס, אורי ד״י

ם ת ל דו ה של ג ר חו ה - ל דו ג
חי עיני לפקוח מנסה דתי קורא

 גדולי־ את יעריצו לבל לוניים,
אגודת־ישראל. של התורה

ב״ה
 ה- לקוראים לגלות רוצה אני דתי כאדם

 ד בורים שהם הזה, העולם של לא־דתיים
 של מחשבתם להלך הנוגע בכל עמי־ארצות

אגודת־ישראל. של גדולי־התורה

 גדולי־התורה, מועצת של הזה, העניין כל
 כל ואין לא. ותו פוליטית המצאה הוא

 כי הזאת, המועצה החלטות מאחרי קדושה
 הם אגודת־ישראל סיעת של חברי־הכנסת

 את הנ״ל לגדולי-התורה מכתיבים אשר
 ח״כ ובעיקר: ונושא. נושא בכל ההחלטות

 וח״כ שך, להרב מכתיב לורנץ שלמה
וכר. מגור. לרבי פורוש מנהם
 החילוניים, העיתונאים על מתפלא אני

 כביכול עצמאותם את הרף ללא המשבחים
 בסך זוהי האגודה. של גדולי־התורה של

ביותר. מתוחכמת פוליטית המצאה הכל
ירושלים רוזן, ש.

מד מה א א ז מ <- ברו
ב בפגישה אש״ף נציג אמר מה

).2196 הזה" (״העולם רומא
 מזדהה הנני עיתונכם של ותיק כקורא

ש ושמח מדעותיכם, מבוטל לא חלק עם
 שעיתונים אמיתות, לציבור מגלים אתם

 ששים לא אמצעי־התיקשורת ושאר אחרים
 אתם, שגם רושם, לי יש זאת בכל לגלותן.

האמת. כל את תמיד מגלים לא מה, משום
 הפגישות על אבנרי אורי של בכתבתו

 המלא הסטנוגרפי הנוסח כי הובטח, ברומא
 בגליון יפורסם בוועידה אבנרי דברי של

 מפרסמים הייתם אילו שמח, הייתי הבא.
 נציג של דבריו של המלא הנוסח את גם

דג׳ני. צידקי אחמד בוועידה, אש״ף
ספרד ולנסיה, כהן, אכרהם

 של נאומו נרשם לא הצער למרבה •
טכסם ללא שדיבר דג׳ני, צידקי אחמד

)2196( הזה״ ״העולם שער
כתוב טכסט ללא

ל דאגו לא האיטלקיים המארגנים כתוב.
 דבריו לרישום דאג עצמו אבנרי הקלטה.

 נוסח מתוך קראו האחרים הנואמים ורוב
כתוב.

א ה, ל כ א הסי ל ה א כ פ ה מ
ב המאורעות איזכור בעיקבות

ה במאה ״השבוע במדור קובה,
).2208 הזח״ (״העולם סב״

צב ״הפיכה אירעה בקובה כי כתבתם
 לא ואנשיו קאסטרו פידל היא. ולא אית״

 מן עמיתיהם את שהדיחו צבא, אנשי היו
 מילחמת־גרילה התנהלה בקובה השילטון.

 ושבסופה שנים, שש שנמשכה עממית,
הקובאית. המהפכה של ניצחונה הושג

חיפה כן־ארצי, מרדכי

ח אוי ש׳ א ה׳ זס ל א ה
 בעיקבות חומייני, חאיית-אללה על

הזה״ (״העולם לקורא האיגרת
2205.(

 המערב אין כמה עד חשף איראן משבר
הנפט״. ״קיסרויות נגד במאבקו מאוהד
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