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כ דת מחיקי היהודית החברה

 לזכר שווה ובהתייחסות פייתיים
 המדינה אזרחי כל למען שהן יות
 מר הבדל ללא וגברים נשים —
ודת. עם צא,

 או דתית עדה כל של זכותה
 ופולחניה, טקסיה את לקיים אחרת
 כל כרצונה. נישואין טיכסי כולל
ב מכיר אינו החילוני החוק עוד

של זכותן אזרחיים, נישואין רישום

ש חול
הביצי□

 הביצים תולש אל שאלה
 ושומרון ביהודה

ביטחון לגאון
בלבנון׳/ ״הביציה

החביתה לטבח
 לתיאבון הסרוחה

בסעודת״הדמים
 שר-הביטחון, של

הדגול למצביא
 הניצים בלול

של הביצים וטורף
:מדינת-היהודים

 ותטרוף תזלול מתי עד
הבנים

 אחרית עד — האמנם
 1 הימים

פרץ, אדן
פירנצה היורד, הרופא

זקנוודום פצ?נזו
גר עימות למנוע חדרך
עיני.

 מיל- של הרותחת הקלחת בתוך
 הטראגיות, ונסיבותיה חמודלבנון

 הערכתם מהתודעה הצידה נדחקה
 שנשק המומחים, של המדהימה

 בהישג- כיום כבר נמצא גרעיני
 פקיס־ האיסלאמי. העולם של ידו

 ד מעודכנות הערכות לפי תאן,
 כיום כבר הגיעה ביותר, מבוססות
גר אופציה של המלא לפיתוחה

שמומנה אופציה צבאית, עינית

איש־שלום קורא
הגרעיני הנתח

 והקונסרבאטי- הרפורמית העדות
 ל־ אחרת או דתית עדה וכל בית

החוק. לפני מלא שיוויון
 מהמדינה הדת הפרדת זאת, עם

ול לדתיים הנכון הפיתרון היא
כאחד. חילוניים

חפץ, יצחק
 חילונית הומניסטית אגודה בשם

אביב תל־ בישראל,
• • •1 י י

3111 תמיר
בע מי ״מיהו בכתבה

הזח״ (״העולם השני״ ריץ
טעו כמה נפלו )2364

יות.
 עם יחד הרצליה, אולפני •

מה ברקי־פטה־המפריס, מעבדות
המאוחדים. האולפנים את ווים

מ תמיר שמואל עורך־הדין •

קול קורא
— ההכרעה מניית

 לו שהיתה מנית-ההכרעה את סר
 התמנותו, עם הרצליה, באולפני

כשר-המישפטים. בזמנו,
הרצליה קול, יצחק

 וסעודיה, ק׳דאפי של לוב ידי על
״מ בחלק בזכייתן שהותנה מימון
הגרעיני״. הנתח
 על שיחלוק מי יחלוק אם גם

עומ בעיניה עדיין זאת, הערכה
 חוסן לעולם שלא העובדה דת

 וזמן זמן, של שאלה רק וזוהי
 ערביות שמדינות עד רב, לא

גרעיני. בנשק ייתחמשו קיצוניות
 הרה־שואה למצב התשובה מהי

 ה־ הסיבסוך מידרדר שאליו זה,
ל אפשר כיצד ישראלי-ערבי?

תמיד פרקליט
נחמן הוחזרה —

 שכבר הגרעיני השד את הקפיא
 עצם על ומאיים מהבקבוק יצא

ז קיומנו
 למנוע אחת דרך רק יש כמובן,

 זאת ודרך הגרעינית, ההסלמה את
 בין שלום — השלום דרך היא

הפלס הלאומית והתנועה ישראל
 וארצות ישראל בין שלום טינית,
 של ״פצצח־מימן כולן, האיזור
 אמות-הסיפין את שתרעיד שלום״

 מן ותשנה כולו השמי המרחב של
 הלאו- המידה אמות את היסוד

יושביו. של מיות־ריגשיות
רמת־גן איש־שלום, חד
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