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 תה־צמחים
שקיקים ב

 טעים טבעי,
מרענן מבריא־

 ץוז8שזזט שושנים חה
טה תה  זוועוצוז112£ מנ
 £1וועוץ11£ בבונג תה
 פירוח תערובת תה

ת ץ חז ט  *זז
 שונים סוגים 7 ועוד

 בסופרמרקטים, להשיג
ומעדויות מרקחת בתי טבע, בחי שקם,

 חמם ודוגמא פרוספקט עבור
דסת־השחו ,46 לת.ד. לכתוב נא

ש!  צמחים תערובת תה חד
בן־רגע נמס ופירוח.

ממזכי□
)26 מעמוד (המשך

/ בחלוויות. ולהפליץ נות
 ואני — •דיים זוג לי י*

 (חנוך זכויות.״ עם אסח
 וליי- ״יעקובי טתוך לוין,

דנטל״).
 את להפליא תואמות אלה מילים
 רוזנבלום, פנינה הקרוייה התופעה

 !קיסמה סוד את לנו ומסבירות
והצלחתה.

 הזאת הנערה את לימדו שלא מה
 החוצלאר* מסיבות־־העיתונאים כל

 ציחקוקי־עי־ השתפכו שבהן ציות,
 — ישבנה את נענעה מדי תונאים

 שהעיתונאים חשבה לתומה והיא
 ב־ הבינה ולא לתעלוליה, צוחקים

ה, כי סיכלותה  עצמה, לה ל
צוחקים! הם

ב מכישלונותיד. למדה שלא מה
 בחו״ל! לעשות שקיוותה קריירה

 לאחרונה מהופעתה למדה שלא מה
לא השופט כאשר בבית־המישפט,

סרידלר קורא
הכובע- טל לדרוך ״הזכות

 מהפרווה להתרשם נסיה כל גילה
להו יכול ״אני בה: והטיח שלה
 מישהו האם מהאולם. אותך ציא

 ז״ מהאולם פעם אותך הוציא
 אלה, מכל לא.למדה אשר את
ש מהכישלון שתלמד היה דומה

ירי כל זועק כה צורב, כה היה
 איר- בקדם יריקה), (מלשון ,קת

וויזיון.
 לא דבר ששום מסתבר, אולם,

!ללמד ניתן לא אותה אותה. ילמד
פרידלר, שאול

חיפה קריית־שמואל,

חזזת■ דומיון
 ה• אחד של בזיחוי טעות

״חמו־ בכינוס משתתפים
פלס ישראלי לשלום עצה

(״ה חראל בקיבוץ טיני"
).2376 חזה״ עולם

 בהראל הכינוס על בדיווח אגב,
 לא כלל לב צבי :טעות לכם היתד.

 שהכוונה מניח אני באירוע. נכח
 הדומה מערד, אשריאל לשאול היא
חזותי. דמיון לו

 גבולות אמיתי, יוסי
כמובן. הקורא, טס הצדק •

דזמועזט כיתות

חדוב וכת
 טימצאיחוועדח על תגובח

חבי לעניין חבינמישרדית
חמיטטיות. תות

ל להביא אמורה היתה הוועדה
ל בנושא. ואמץ מלא מידע ציבור

 נוספת חוליה הוועדה שזרה מעשה,
והה הדיס-אינפורמציה בשרשרת

 שקצר רבים, כה השקרים סתה.
 יד — ה״מידע״ ;מלפרסם המצע
 מכתבות שוכתב — ושלישית שניה

 כתבות מתוך שהוטלאו ודוח״ות
ודוח״ות.

אמצעי- של ה״מימצאים״ רוב

 ו״מות- נאספים הם גם התיקשורת
 ו״םחנ- כתבים זה. באופן אטים״

בש זולה, גישה מפגינים כים״
זה. מסולף למידע שופר משם

 ומב- כוללנית היא ההתייחסות
וב השונות, הקבוצות כלפי לילה
 בכי- במהותן, המנוגדות אף חלקן
 ביניהן המשותף ובאירגונן. וונן
 שונות רוחניות דרכים היותן הוא
 התייחסות היהדות. שמורה מזו

 כאשר ציני, בעיוורון גובלת זו
 עם של במדינתו מתגבשת היא

 ככת- שנים מאות משך שנרדף
נוצ על־ידי''סביבת־רוב מיעוט

רית.
 ״כת-היהודים״ את לצייר קל מה
 של לאלה דומות פיסקות בכמה

 בקרב כך, ממש !הנכבדה הוועדה
 שונותם, היו נוצרית, אוכלוסיה
 ומי- ה״מוזרים״ הדתיים טיקסיהם

 נוחה קרקע — הנבדלים נהגיהם
 שצמחה דומה, לדים־אינפורמציה

הת עלילות, והניבה המאות במשך
רדיפות. — ולבסוף נכלויות

 בראשיתם היו עצמם הנוצרים
 האלילית. רומא בימי נרדפת כת

 אל הקטקומבות מן יצאה הנצרות
 הסתערות ובתוך האינקוויזיציה,

 ולדנסים, אריאנים, על ״קדושה״
איב — יהודים ובעיקר אלביגנסים

חו רוחנית. ^דרך תומתה את דה
לה כמובן, הביא, הסובלנות סר
 אם כי היהדות של לא מוסרי רס
הנצרות. של

ההיסטוריה צוחקת אלד. בימים

ח ס מי ז
שות חד

 אישי, (יומן אבנרי אורי
ב מסטר )2374 הזה העולם
 \¥6 511611 השיר של שבחו

!נתגבר אנו — !׳\ס6ז0ס1ת6
לשיר. שאהבנו —

זמי — חדשים זמנים אכן,
 הכול כיום !חדשות רות

! $11611 0ע6>ז11)ג-1 : שרים
ירושלים סיוון, ראובן

 אותם של בארצם קר, ציני צחוק
 זהו לב, ושימו נרדפים־על־דתם.

 כל דבר, של בסופו כפול: צחוק
 רושמת — מכשפות לציד היוצא
האמי כמכשפה ההיסטוריה אותו
תית.

ירושלים אמיר, פרם

וגזשרןמ׳ דומה עיזדת־.1
 על אבגרי לאורי מודח

 אחות!" לי ״י• מאמרו
).237* חזח" (״חעולם

ו כחל בלי הצביע, זה מאמר
האמי נקודת־התורפה על שרק,
לפ המיזרח, עדות ״ציבור תית:

 עצמית, זהות מחוסר חלקם, חות
חי מושפלת. עצמית גאווה מתוך

 בלאומנות... רוחנית מישענת פש
 שייך אני אבל מושפל, שאני נכון
בלתי־מנוצח! לצבא אדונים, לעם
 הערבים אך מקופח, שאני .נכון

חד הם ממני, יותר הרבה בזויים  נ
 ומגעילים.״ תים

 המכיר עדות־המיזרח, בן בתור
לה יכול אני התופעה, את מקרוב

לג נוכחתי פעם אחרי שפעם עיד
 תחושת מידת בין ברור קשר לות

וה הכישלץ תחושת ההשפלה,
 נטייתו מידת לבץ אדם, של קיפוח

ערבים. ושינאת ללאומנות
 היבט עוד על להצביע הראוי מן

המיזרחי היהודי :זאת לשינאה

איש־שלום קורא
שונה משמע — שונא

 עצמו על־ידי רבד. במידה נתפס
 למי לערבי. כדומה זולתו ועל־ידי

 בלתי־ מצב זהו מעורער, שביטחונו
 הבעיה לפיתרון הקלה הדרך נסבל.
 חומת את ולהעצים להעמיק היתה

 :בבחינת לערבי, והשינאה הניכור
 משמע אותו, שונא כד. אני אם

ממנו. שונה כד, שאני
 התרבות כשתלמד היום, בבוא

תר הערבים, את לכבד הישראלית
ה יעזור לבטח ואנושיותם. בותם
 פד לאלה עדות־המיזרח, לבני דבר

 השינאה. בנגע הפגועים בינהם
שורשי את עצמם. את יותר לכבד

 יותר נזדקק לא אז — וריקעם הם
כ והמתנשאת המדכאת ללאומנות

האבוד. כבודנו על פיצוי
רמת־גן איש־שלום, דויד

לידיווח
הקוראים

 מיכיי השולחים קוראים
 לנפה כמבקשים תגים
ד לנוווב כקגרזיז, יומם  י

 ג* גמכונדדכתיגח תם
 היחד *ידו ועל פסול רווח

 עדיפות הנייר. של כלכד
 חסונות למגדפים תינתן
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