אם אינך מעונין בטיול מאורגן ב חו ל
שירות מהפכני חדש זה
^ _____עשוי לעניין אותך______ .

מ כ ח כי ס
)המשך מעמוד (6
שכתבתם על אהרון כהן ,בהגיעו
ל־ .70אני יודע שאהרונצ׳יק ,יחד
עם כל ידידיו ומוקיריו ,נהנה מן
ה״הספדים״ ,בלשונו ,וכי הם בהח
לט מוסיפים לו נחת.

כני בית־הלחנזי,

אוניברסיטת חיפה ,חיפה

•באירופה-סיורים ,כרטיסי תיאטרון,
ביקורים במועדוני לילה ,השכרת רכב,
, ,
בתי-מלון.
כל זאת בשוברים שאתה רוכש בטרם צאתך לחו ל.
•התכנית מקיפה  28ערים באירופה ,מקופנהגן עד
ליסבון ומאתונה עד דבלין.

פ ת ח ח□ ב ל בו בו ח
אימוץ  100מי שפחות של
עולים חדשים על־ידי תו 
שבי היישוב הכפרי עומר.

*■ 4

עם טיולי ״עשה זאת בעצמך,
ש ל נ ת ו ר ^
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תיסע לחדל חופשי חופשי.
טל-ארויו

זכריה לירז,
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המועצה המקומית עומר
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יחידת מיזוג אויר מרכזית
שאינה מחייבת שבירת קירות —
מהודרת ,יעילה ,חסכונית !
בכל בעיה של מיזוג אויר —
לתמזגן הפתרון הנכון לכל מקום ...ולכל תקציב !

ח שב רוח

8

הישוב עומר נמצא כמה קילו
מטרים על־יד באר־שבע ,בדרך
לערד .עומר הוא ישוב שידע מא
בקים רבים עד שפרח והיה לישוב
כפרי לתפארת ,עם איכות חיים טו
בה.
ראש המועצה המקומית עומר
יצא בקריאה נרגשת אל כל התו
שבים שהגיעו לנחלתם ,לעשות
למען אימוץ  100מישפחות עולים
חדשים ולעשות למען קליטתם ה 
חברתית והאנושית בישראל.
ההיענות היתד ,מיידית וכבר ב
שבת האחרונה ) (14.6.80יצאה
שיירה גדולה של  25מכוניות פר
טיות מלב הכפר אל מרכז הקליטה
בבאר־שבע ,כדי להכיר ולהזמין
לבתיהם  25מישפחות עולים
חדשים.
בשעות הערב המאוחרות נערכה
מסיבה משותפת בבית־התרבות של
עומר ,בהשתתפות כל המישפחות
המאמצות והמאומצות .שירה ב
ציבור וברכת ראש המועצה המקו
מית סיימו ערב מרגש ,שעשה טוב
על הלב.
אולי בכך בפתח פתח חם בלבבות
אזרחי ישראל ,ללכת בעיקבות תו
שבי עומר ולקרב ללב את העולים
החדשים ,שכה זקוקים להרגשה
חמימה ואנושית.

על קשרי הידידות שבין
מנח ם בגין ופראנץ יוזף
שטראוס.

העיתונות הגרמנית הביעה את
הפתעתה על קבלת־הפנים הלבבית
שבה זכה בישראל פראנץ יחף
שטראוס — המועמד לתפקיד ה 
קאנצלר מטעם המיפלגה הנוצרית־
דמוקרטית בגרמניה) .למעשה,
סיכוייו של שטראום .להיבחר ל
כהונה זו בבחירות הקרובות ,מול
הקאנצלר הנוכחי הלמוט שמידט,
טובים כמו סיכויי-שלי לטוס ל
ירח(.
ועל שום מה ההפתעה? לבגין
ולשטראוס דברים משותפים רבים.
שניהם ארכי־ריאקציונרים ולוחמים

הוא הכריז :״הבל הוא לומר
שמישטרו של פינושה הוא דיק
טטורה של עינויים ורצח.״
בגין מחמש את
החונטות
שטראוס רואה בלוחמי״החופש
השחורים של דרום־אפריקה ״טרו
ריסטים״ .בגין רואה בגזענים וב־
משמידי־העם של דרום־אפריקה
את ידידיו הטובים ביותר .בגין
ושטראום ,הארכי־ריאקציונרים של
העולם ,לוחצים ידיים ומתאחדים.
יוסף שריק ,מינכן

זהירות .ב ד ב ו*שך !
על ״ מי ס דו זיהוי לכלבים״
)״העולם הזה"  ,( 2232ה 
מספר על אשה ש הו תקפ ה
על־ידי כלב זאב ותבעה
פיצויים מבעל הכלב.

ברצוני• להסב את תשומת־לב
כל הגורמים ,ובעיקר מישטרת־
ישראל ובתי־המישפט ,לכך ש
הגשת תביעות לפיצויים מבעלי
כלבים הפכה למקור חדש של סח
טנות ,וסחטנות קלה למדי.
לדוגמה  :במיקרה שהובא ב־
עיתונכם ,מודגש כי הכלב תקף
את האשד ,בלילה .כיצד יכולה אם
כן אותה אשד ,להעיד בוודאות ,כי
דווקא כלב זה וזה ,ולא אחר הוא
שהתקיפה י התשובה ברורה לכל
בעל הגיון :היא לא יכולה!
מה עושים אם כן? בגבוה ה
זעם והמרירות על הפציעה והכאב,
מאשימים את הכלב הראשון ה
נופל ליד ...והדבר קל למדי ,שכן
הכלב אינו יכול לדבר ולהתגונן,
והמישטרה נוטה להאמין יותר ל
אדם המותקף מאשר לבעל הכלב.
עובדה היא כי למרות שכלבים
רבים משוטטים ברחוב ללא בע 
לים ,מופנות תמיד התלונות כלפי
כלבים שיש להם בעלים )כאילו
מתקיפים
אלה
כלבים
רק
אנשים (...וזה מסיבה פשוטה :
מאלה אפשר לסחוט כסף.
יש להביא בחשבון ,כמובן ,כי
אדם שהותקף על-ידי כלב כלשהו,
מתמלא שינאה עזה לכל ה
כלבים ,וכלל לא איכפת לו לה
טיל האשמה בכלב חף מפשע ,ומה
גם שכך הוא עשוי לקבל סכום
כסף הגון מבעליו.
על המישטרה להביא בחשבון
את הנקודות דלעיל ,ולא למהר
לתת אמון בתלונות אנשים ש
נושבו )ובפרט אם נושכו בשעות
הלילה( ,ובזאת תיחסם דרכם של
סחטנים.
שימעון נמרי ,תל־אביב

טעות ד*וו>רם צודוקוז
את הכותרת המצ״ב מצאתי ב
מעריב ,מה־ 30במאי.
הכוונה ,כמובן ,לתרבות הדיבור.

תלמידי קרית־שמונה קראו
לח״כים לשפר תרבדת חבידור
•״ ״

'*•* ,׳•* ־*

שאר ערי הארץ ואמר  :״מדינת ישראל
מאת מנחם רהט
...... ........ ................... .......................חגר ,חוג לקרית שמונד ,עי שיוותה לישר

נלהבים במילחמה הקרה האנטי־
סובייטית — כפי שמבנים אנשים
מסוגם של בגין ושטראום באי
רופה .שטראום יצא בשלום מ
פרשות פוליטיות ופיננסיות רבות
יותר מכל פוליטיקאי אחר במערב.
ל״זכות״ בגין עומדים קיפאון פולי
טי ,״ניצחונו״ בדיר־יאסין ,שתי
פלישות ללבנון ,ותריסרי התנח 
לויות בלתי־חוקיות ותוצאותיהן
הטראגיות.
שטראוס הוא נוצרי .בגין תומך
בנוצרים .ובמיוחד באלה מן הסוג
הפאשיסטי ,כמו הקולונל חדאד.
כאשר חזר שטראוס מביקורו
אצל הרודן העקוב־מדם של צ׳ילה,

ישראל בן־אשר ,תל־אביב
את יו״ר מיפלגת העבודה מצאתי
בידיעות אחרונות ,מה־ 12ביוני,
דווקא יו״ר מפלת העבודה צריך
היה להדוף גל עכור זה ,שכן עם היד
תו צד בסלחסח־הירושה הנוכחית ,מר
טלת עליו אחריות כוללת ,על העבר
של מפלגתו .עבר ,שאפילו בהקשר
האלקטורלי ,הוא ערובה לעתיד.

במאמרו של הפרוס׳ שבח וייס
״מי מפחד מרבץ?״.
ד.ב.ח ,.ירושלים
העולם הזה 2255

