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?ידמו מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

המחשבלמועדוןהצטרף
האישי

וחתקדחים למתחילים יעוץ
חברים בץ מידע החלפת
בתשלומים מוזלות רכישות

 מקצועי ירחון
חברים חפגעוי ארגון

לפרטים:
 674 ת.ד

א ת״
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 צמחים תערובת תה חדש!
בן־וגע נמס ופירוח.

<*ונילו•19ר9גר<יקח* ©ליט מאיר

 תה-צמחים
בשקיקים

 טעים טבעך
מבריא־מרענן

 £1צ£80זז שושנים תה
 £1/ווצ1ו*ו2£ מנטה תה
 £1ווצ4ו11£ בבונג תה
 פירות תערובת תה

 *זזסתזצוז
 שונים סוגים 7 ועוד

 בסופרמרקטים, להשיג
ומעדניות מרקחת בתי טבע, בתי שקם,

 חינם ודוגמא פרוספקט עבור
_____________רמת-השרון ,46 לת.ד. לכתוב נא

מכחכים
)24 מעמוד (תמשך

 באי-יכו- מתבטא זה קוצר־ראיה
 מפת־ההיסטוריה. את לקרוא לת

 בתה* חלק לקחו שנרצחו האנשים
 עצמו התחליף אך ליו־השלום,

תע לא רציחתם בהם. תלוי אינו
אותו. צור

 מקודמיו שונה סרטאווי הד״ר
 במלוא קטליזטור היווה שהוא בכך,
 בחודשים במיוחד המילה, מובן

שרוצ הסיבה זו לתייו. האחרונים
לחסלו. נחפזו כה חיו

 לקיצוניים להסביר שקשה מה
בעמ לנקום חוכמה זו שאין הוא,
 במיוחד — בלתי־מתפשרות דות

 ימינה. הולכים כולם כאשר בימינו,
ואומץ־רוח עוז־הנפש — ולהיפך

פול אבו־ קורא
ההיסטוריה מפת

בריטי ככתב־עת מיניון ג׳ון של קריקטורה
הראשון״ לייד אותו .תלה

ם נוגשיו קריאה רגי הסו
לעט. חברות מבקט הקורא

 לתקופה השפוט ישראלי אני
 ביצ־ בבית־הסוהר בגרמניה. ארוכה

 רץ הזמן בלתי-רגיל. המחנק בך
 מיכתבי אולי מהר. די לא אך —

יעז ויפות משכילות מנשים עידוד
הזמן? את להעביר לי רו

לבקובפקי, מיכאל
גרמניה ביצבך,

 חשבון בעל כל רבים, לדעת •
ה מלווד-־בריבית בנדר הוא בנק

הקידו רוב לפיכך, לעדות. פסול
 על תקפים, אינם והגירושין שין
 הנובעות החמורות ההוצאות כל

מכך.
 מונע וגירושין נישואין חוק •

 וגויה, יהודי בין חיתון אפשרות
 __ של לפסק־הלכה מפורש בניגוד

 כי בשו״ת שפסק עוזר, חיים הרב
 עם יתחתן חילוני שיהודי עדיף
יהודיה. עם מאשר גויה

 בעמדות לבחור כדי דווקא נחוצים
ריאיייסטיות.

שמצד האנשים לכל קורא אני
להת סרטאווי ד״ר של בדרכו דים

 לפעול קולם, את ולהשמיע ארגן
 מטרותיו. להגשמת מרץ ביתר

ד ד׳׳ר מ ח ל, מו פו ־ בו  ג׳ת א
• • •

ר איזהו ?־ גיבו
 בהכרה זכה הירוק הקו

בלתי״צפוי. מכיוון
 שלא ידע, בארץ שהציבור כדאי

מוכ התבוסתנים הקומוניסטים רק
 דיעו- למען אישיים לקורבנות נים

 בשירות חייל הפוליטיות. תיהם
 כך לתנועת המשתייך בצה״ל, סדיר

 יושב כהנא, מאיר הגיבור הרב של
 שנשפט אחרי ,6 בכלא אלה בימים

 הקו בתחומי לשרת סירובו עקב
הירוק.

בי הזה הצעיר היהודי הגיבור

הקורא: של כתובתו •

 10€01נ61־8 511 23
6308 ־ספ1י28כ>ןל11

ת זגד תרו ת הי תי ד ה
 מציג הבא המיכתב מחבר
ה יטיבה פ״תלמיד עצמו
 של הדל מצבה את כואב

שבלית״ הדתית, היהדות
ב לצאת החליט ברירה

לנט בלי — נגדה התקפה
שה."

הד היהדות של הגדול פישעה
 דרכה את לכפות נסיונה הוא תית

 לא פשע זהו החילוני. הציבור על
 ראויים אינם היהדות שערכי משום

 אלא יהודי, כל על-ידי לכיבוד
בגלות שרויה היהודית שהדת מפני

ם 1 י ק ר

 ניצני בארץ: נראו הניצנים
ם מפלגת י ק ר ו י  ומפלגת ה

הירוקים.
 :הבנה אי בל תהיה טלא

 שיורקים מי פירושו הירוקים
עליהם.

ירושלים סיוון, ראובן

 הקורא של הצעתו לפי •
 המדור של שמו הוחלף סיוון,
 תם ל״מה אומרים״ הם ״מה

אומרות״. הן מה אומרים,

ם י ק ו ר י ו

הצעות

 נגד למחות זו נועזת בדרך קש
ל הקורא בישראל, אש״ף סניף
 ״סרבני שאר נגד גבול,״ ״יש עצמו

ב המשתמשים למיניהם, המצפון״
 תירוץ בתור המרכסיסטי מצפונם
 אי־רצונם על לכסות שבא פחדני,

המולדת. למען למות
גי את לעד ישראל עם יזכור

הפט שמצפונם האמיתיים, בוריו
מע בכל מצפן להם משמש ריוטי

שיהם.

 אומץ לכם יהיה אם נראה נ.ב.
הזה. המכתב את לפרסם
א, יוסף ב כ ו כ ־ ר עילית נצרת כ

 הוודאי דבר שום כשאין כבדה,
הילכתית. מבחינה
דוגמות: כמה נמנה

 וכלליו היהודי השנה לוח •
 כתבו וכבר גדול, בספק מוסלים

 אם רבים. ספרים רבנים כך על
 לכפות ניתן כיצד — משובש הלוח
 לא שכלל בזמן מצה, לאכול עליי
פסח? שהוא ודאי
עתי קברים גבי על כתובות •
 היום החודש, השנה, בציון קים.

 סימן מציבים בשבוע והיום בחודש
 — השבוע ימי מניין על גם שאלה

 השבת יום אם ברור לא שכלל כך
במקומו. אכן הוא

ירושלים נלוצאכט, ר,למן

ם •רו? עדי !זנעזגד ־ בז
עיוויס: סוכנות של ידיעה

 בחיפה בבית״ספר ״שומר
ש אחרי לחקירה, ניצר
 להניס כדי באוויר ירה

בחצר.״ ששיחקו כערים
 17 המישמר״, (״על

 יום- ערב באפריל,
העצמאות).

 כי חשבתי כבר ואני בראוו!
 להפקר, בישראל הפך נערים דם
 אותם, להכות בהם, לירות מותר כי

 דין לית כאילו לבתיהם, להתפרץ
דיין. ולית
 נכון חיפה. למישטרת הכבוד כל
 הכי ולא — אחת עיר רק שזו

 בן מסע גם אך — בישראל גדולה
 קטן. אחד בצעד מתחיל מילין אלף

 לנהוג יתחילו מחר אולי יודע, מי
ובירו בחדרה בבאר־שבע, גם כך

בתל־אביב? גם ואחר-כך שלים׳
אחד, ביום בונים אין חוק מדינת

 מוש*. השרשת אחת. בשנה לא גם
 של עניין היא דמוקרטיים נים

 לאט-לאט, אך דורות. של שנים,
 לירות שאין בישראל כשיתרגלו

 נערים להפחדת באוויר, כך סתם
 המישסרהגם תתחיל אולי יהודיים,

ב בגדה היורים ביריונים לעצור
? ערביים נערים

רחובות ליפשיץ, שרה

ת ע די לי
ם ראי הקו

 מיב- השולחים קוראים
 לנפח מתבקשים תביט
 אד לכתום בקצרה, אותם

 כי• כמכדנת־כתיכח תם
 וחאחדציד ועל בסול רווח

 עדיפות חנייר* של כלבד
 תמונות למגדפים תינתן

לסינתכיחם.


