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מורקוס נימר
המקומית המועצה ראש

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב• 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

 בעיות
ם  ולבטי

המין בחיי
מאת

 זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

מכחנים
טובה בחברה

מע בעיראק הכור הפצצת
 בשורה ישראל את מידה
מעצמות״על. עם אחת

זו ברורה: ההפצצה משמעות

 הכתבה, קריאת לאחר המתסכל,
 לפני שקרה במה להיזכר היה
כ התנסותיים מרתונים שנה. חצי
האח השנתיים במשך נערכו אלה

 ה־ (בוגר כרמון דן על־ידי רונות
הוש שלו המרתונים אך ).0$1

ל- 0$1ה־ זוכה היום ואילו מצו,

הי הופצצו מאז הראשונה הפעם
 במילחמודהעו־ ונגסאקי, רושימה

 התקפה ערכה שמדינה השניה, לם
לישר אחרת. מדינה על גרעינית

 מה על שליטה שום היתה לא אל
ב שהיה הגרעיני לחומר שיקרה

 אכן נאמן יובל והפרופסור כור,
 צו־ יהיה כי ההפצצה, אחרי אמר

 עם הכור בסביבת להסתובב דך
 נמצאים, אנו עכשיו גייגר. מוני
מו באותו ארצות־הברית, עם יחד

מכובד. ׳ עדון
בן־דויד, אברהם

פתח־תקווח

בחירות של בומבה

 הכור על שנפלה הפצצה
 בעיתוי נפלת העיראקי
מתאים.

בומ העיראקים על השליך בגין
 לשימעון אבל בחירות, של בה

 הוא להתלונן. זכות שום אין פרס
 הידוע, שביט טיל את בזמנו שיגר
 .1959ב־ הבחירות לפני בדיוק

 שמיבצע לזכור כדאי זאת לעומת
 ב־ הבחירות לפני בדיוק אנטבה,

 ב- להישאר למערך עזר לא ,1977
 יקרה מה לראות מעניין שילטון.

הפעם.
ירושלים מרינפקי, אלי

• • • י
המאזניים לשון

 של הופעתה בעיקבות
 יש שמחים, יש תמ״י

מאושרים. ויש עצובים,
 תמ״י של הופעתה מאושר. אני

 יש מעתה, לדעתי. גדול, יום היא
ב המיפלגתית שהחלוקה תיקווה

 מובהקת. עדתית, תהיה ארץ
ו גדולה, אשכנזית מיפלגה תהיה
 בני של גדולה מיפלגה גם תהיה
ה ששתי מכיוון ד,מתרח. עדות
ב יותר או פחות הן הללו עדות
 לשון הכף את תכריע גודל, אותו

ה המיפלגה תהיה וזו המאזניים,
 כמובן עדתית, היא גם שלישית,

 נציג 'כך הערבית. המיפלגה —
 ה־ של השיטות על־פי סוף־סוף,

זכו שיוויון וגם שלום גם מפד״ל,
! יות

ירושלים דרשאווי, אחמד

£$1־ל אסט בין
 שרית של כתבתה בעקבות

 ה- של המרתונים על ישי
£ 8  הזה״ (״העולם 7
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ה השפה ביגלל זה האם תהילה.
? האנשים או האירגון, או אנגלית,

)6 בעמוד (המשך

יאניצ׳אריס
הפ הצבאות הופעת
מעו בישראל רטיים

היסטו זיכרונות ררת
ריים.

 התבססה 14ה־ המאה למן
גדו על העות׳מנית האימפריה

 ה־ המאה מאז היאניצ׳רים. די
ומפקדי אלה גדודים היו 16

 הפגים בענייני מעורבים הם
סול המליכו הם המדינה. של

הושי סולטנים, והדיחו טנים
 וערפו כיסאם על מושלים בו

עד רב היה כוחם ראשיהם. את

תומרקין קורא
דאלים כל

 הם 1807ב־ שעברה. למאה
 סלים של לריפורמות התנגדו

להריגתו. וגרמו השלישי
מח לשילטון הגיע כאשר

 לבסס שכדי הבין השני, מוד
האימ של כוחה את מחדש
 את לפרק יש העוודמנית פריה
 1826ב־ רק היאניצ׳רים. צבא

להתמו מוכן שהוא הרגיש
הש למסע נגדם ויצא דדות׳

מד.
תו גואה ,1981ב־ בישראל,

ה אם בין היאניצ׳רים, פעת
בסיי או אמונים בגוש מדובר

 הפרטיים חילותיו הירוקה, רת
 אם ובין שר־החקלאות, של

מע ג׳אבר של הדרוזים אלה
אח וגם — אלה גם אלה די.

באלי שימוש עושים — רים
 נוטלים הם נשק ובעזרת מות,

ה המכנה בידיהם. החוק את
 דאלים כל :לכולם משותף

 ועל החוק, על וציפצוף גבר
היאניצ׳רים. רוח שורה כולם

אביב תל־ תומרקץ, יגאל
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