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 טעים טבעי,
מבריא־מרענן

ז8זט1£ שושנים תה ^ 
 ^וו^/ץןז2£ מנטה תה
 וו/\וצוץ£1.1. בבונג תה
פירות תערובת תה

 שונים סוגים 7 ועוד
 בסופרמרקטים, להשיג
ומעדניות מרקחת בתי טבע, בחי שקם,

 חינם ודוגמא פרוספקט עבור
^רמרנ־השחו^^_^^_^46;ד;נאלכתובלת

! ש ד  צמחים תערובת תה ח
בן־רגע נמס ופיחת.

 *נילוס גרפיקו־.•פרסום• 1נ'ל 1ע מאיר '*־'*״,
*

לחייל 3טרמ תן

מכוזבים
 )14 מעמוד (המשך

 סבל (שעמם כיהודים העצמאית
 מתנהגים והם שנים) אלפי מגזענות

ה הדרום־אפריקאים הלבנים ככל
 והכושים עליון גזע שהם חושבים
 הגזעני השילטון מהם. נחותים

 מדאגות עצמו פטר פשוט הלבן
 עצמאות לו בהעניקו זה ארץ לחבל

בעצמם. שיסתדרו במחשבה:
אשקלון פדדמן, אידן

אח־ם ודו■ לעזן1ש
ודגן. בגין בין הדמיון על
 היתד! הגולן סיפוח על ההחלטה

 עלינו שהקימה מכיוון לא אווילית,
 מבעלי רגילה היא אמריקה, את

 וברפובליקות אסיה במיזרח בריתה
 מזה. גרועים למעשים הלטיניות

 בידידותה אותנו בידרה היא אבל
 הוכיחה וארצות־הברית יותר, עוד

 כבעלת־ברית שהיא הקרוב, בעבר
רצוץ. קנה מישענת
 של הבוטה הלשון זאת לעומת

 בחזקת אומנם הוא לנשיא השדר
ל עלולה אבל ששאג״, ״העכבר

אהו אינם אמריקאים אהדה. עורר
 לא, אנו שגם ולמרות בעולם, דים

 שיחת על קראו כאשר רבים, שמחו
 פנים, כל על רגן, ולואיס. בגין
 הלשון שזו כנראה בחיוב. הגיב

ריאקציונרים. בין הנהוגה
רגן נשיא -ה שבין לדמיון לב שמו האם
מיקצועי שחקן שההוא הגם ? ממשלתנו וראש נשיא

בגין ראש־ממשלה
חובב רק

 חובב, רק ושלנו מיקצועי שחקן
 זכור לפאר. היצרי להם משותף
 המעדנים עמוסי המלצרים מצעד

 יכול אינו׳ איש ירושלים. בחוצות
 היתד. ז״ל פולה כי לעצמו, לתאר
 הולדתו יום את כך לחגוג מעיזה

בן־גוריון. של
 סוציאלי. מצפון אין ולרגן לבגין

 הם לקיצוצים הראשונים אצלנו
 נשיא ואם והחינוך. סעד נתמכי

 בשטח בלתי־מרוסן ארצות־הברית
 לפחות לממשלתנו יש אזי זה,

 אותו שמרגיעים הגם לוי, דויד
סרק. כיבודי על-ידי

הרצליה וינשטין, שלום

•הדוח זו מה
ב להתערב מבקש הקורא
העיתונאי שבין וויכוח

 וחח״ב שניצר שמואל
 יהדות על לורינץ שלמה

וציונות.
״ומת ״מתקרבים״ שניהם ...הם

 הפשוטה מהסיבה וזאת רחקים״,
 שהעם זמן כל דעתי. לפי מאוד

 העם כאן, אנו ובעיקר היהודי
 זה מה ויחליט יקבע לא בישראל,

 איזה דהיינו — כמושג יהדות
 ומרכיבים קריטריונים אלמנטים,

 לא — יהדות המושג את מהווים
 וכעם כיהודים עצמנו את נמצא

ומאוזנים. שלמים
 יהדות דת, רק לא זה יהדות

 ערוך שולחן משה, תורת רק לא זה
 שורש כאן לא. ותו קארו של

היהודי. בעם והפירוד המחלוקת
 ציונות, הרצל, גם זה יהדות

פולק לאומיות, היסטוריה,- גולה,
לאו אלמנטים ושאר שירה לור,

 הרבנים, דעת לפי יהדות, מיים.
 אנומליה. זו לדעתי ״ייחוד״. זד.

להת יכול איני חילוני כציוני אני
 כך דון־קישוט. איני כי לה, כחש

 ״להוליד״ חייב הדתי הציבור גם
 הציונות את ולקבל מודרני •מב״ם
לעיל. שהזכרתי המרכיבים ושאר

 המושג את המסבירים מרכיבים
 והמאחדת המקשרת הכוללת, יהדות

 היהודי או ישראל עם כל את
 לכל חופש מאפשר זד. הוא. באשר

 החיים דינמיקת בעם. ופרט פרט
 משתנים, הזמנים שלה. את עושה

ה מערכת וכל משתנים התנאים
להשתנות. חייבת חשיבה
 :הכלל פי על להמשיך אין

 הכרח יש וכשנאמר״. ״ככתוב
 היהודי אחרת. ולומר אחרת לכתוב
וה לבית־הכנסת בשבת ילך הדתי

 וכולנו לטייל או לים ילך חילוני
 זאת נשכרים. שווים. יהודים נד,יד,

 סמולנסקין לסופר התשובה גם
 כי אני!? מי ששואל יהודי ולכל

 אנשים קבוצת זה עם עם? זה מה
 בשלושה: הקשור אתני ציבור —

 וארץ- היסטוריה — עבר שפה,
מה כולנו, את קושר זה מולדת.

 קרתא. נטורי ועד הצעיר שומר
 נצא אז או כולנו נחשוב כך אם

לעד. נשכרים כולנו
 ״עם גזענות. על אחת מילד,
 מציון ״כי נבחר״, ״עם סגולה״,

 גזענות, קורא אני לזד, תורה״, תצא
גם תורה, יצאה מאולימפום גם כי

ב שידוך טו
 עבור שידוך מחפשת אני

 הענייה. שכנתי
ימית. ממפוני שיהיה רצוי

שה, שו הל״ה נתיב קיבוץ פג

מ רק ולא ממצריים, גם מרומי,
 וגורם הגויים את מקומם זה ציון.

ואנטי־שמיות. לשינאה
 לו־ לרב ״קטנות״ שאלות כמד,
רינץ:

 ז״ל, בלי בן־גוריון דויד למה .1
 (אגב ז״ל? לוין יצחק־מאיר והרב
 שר היה לוין מאיר איצ׳ה הרב

כסא.) על וישב
 מיצוות, תרי״ג על שומר מי .2
 עם לחיות היום בכלל אפשר מי?
מיצוות? תרי״ג כל
 הדתית הרוח למרות בגולה, .3

 גת- ולא נטמעו לא בעם, שפיעמה
הזמנים בכל רבים? יהודים בוללו

)18 בעמוד (המשך
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