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 הקרובה, הפרסים בהגרלת

זכ אוגוסט, בחודש שתיערך
לתק בהתאם להשתתף, אים
 אשר החוסכים כל המפעל, נות

 ע־ ,לפחות ל״י 1000 יחסכו
 פרסים בה יוגרלו .31.7.62ה־

 500 ל״י, 1000 בני כספיים
ועוד. ל״י 300 ל״י,

 ההרשמה בלשכות פרטים
של

ל11ופ1נ
לבני! החסמו

 ״ארטיק״ עול דיפי־־דפ קני
בכד־תיק וזכי

 לכרית גם המתנפח לים נהדר תיק הוא - כר־תילי,
ונעימה. נאה

 נפלא, כיבוד מהפכני׳ מסוג ביתית גלידה — ריפ־רפ
בישראל. טעמת לא שכמוהו

 .3ריפ־ר נואריזות בחלק נמצאת לכר־תיק זניח תעודת
מובחר. בקיוסק או בחנות להשיג

כן אמרה הגאסטרונומית
 על לב מקרב תודח
במ הנאה מאמרכם

ה את ״חפש דור
 הזה (העולם איבה״
1294.(

 קורנפלד, ליליאן
תל־אביב

וחוקה סובלן
 של גרושו צורת

 תישכח לא סובלו
 1)1295 הזה (העולם
 מדינת־ לנו הנה

 מיידי, נרוש חוק!
 לסנינורו לתת מבלי

טענו את להרצות
המע חתן אל תיו.
דפנים שמשרד רכת

החוק! של בשלטונו יזלזלו ישראל וממשלת
 האמת אבל ממשלתנו, לי יקרה אומנם

יותר. לי יקרים והצדק

קורגפלד

תל־אביב כהן, נוני
 נאמר: סובלו הרפת ועל
 שמים רע, ולטוב טוב לרע האוסר הוי
 (ישעיהו) שמים! לחושד ואור לאור חושד
. . לכו חוקה. אי! שלנו החוק במדינת . בעלך ם במעשיי המדינה, יני בכנסת. רגיל רובעני כל מסורים של ב צורך לנובידיו רוניים, שאין טוען, בלי מתקיימתבדנוריוז מר אנגליה גם כתובה; חוקה
 שונים, סעיפים לה מספיקים כתובה. חוקה

 של ותקדימים ספרי־חוק בעשרות הפזורים
המקובל. המשפט

 כובל! מפרשת יותר טובה הוכחה אי!
 מדינת מהקשת נובעת סכנה איזו להראות
האנגלית. למדינה ישראל

ירושלים בר־כוכב^ יצחק
 קם הארץ, ם! בכוח סובל! דר' כשגורש
 העם נבחרי באוזני זאת ומנמק בז־נוריוז

 לבית־ כזה ענייז שימסור חוק שאין בכד,
המשפט.

 עקפה המבצעת הרשות — אחרות במלים
ה של מחרלה עקב השופטת, הרשות את

המחוקקת. רשות
 שזוהי טועז מקושטא, הטשפטז בז־נוריוז,

 לבית־הטש־ החוק מכתיב שבה חוק, מדינת
 אותו אולם יעשה. לא ומה יעשה מה פט

יש שבמדינת לכד האחראי הוא בז־נוריוז
שהיא. חוקה כל או כתובה, חוקה אי! ראל

 שיסדיר חוק שאיז לכד האחראי הוא
 מיקלט מבקשי של זכויותיהם את וינדיר
בארץ. פוליטי

 המפלגה ראש בתור העקבית, התנגדותו
 בבית־ הקואליציה וראש ביותר הגדולה

(ב היום עד המדינה קום מיום המחוקקים
 לנו שאי! לכר שגרמה היא זעומה), הפסקה

 היתה שבה ומפורטת, כתובה חוקה היום
סובלן. לבעיית התרופה נם נמצאת
גרו את לתלות הצליח לא הממשלה ראש

ב הסעיר נם כלשהו. בחוק סובלז של שו
 להע־ לסרב לשר־הפנים המתיר השבות, חיק
 פלילי, עבר בעל ליהודי עולה אשרת ניק

 שדר׳ העבירות מסוג עבירות על הל אינו
בהז. הורשע סובלז

 מדברי המשתמע היחיד הסביר הנימוק
 של קיומו לא הוא בכנסת, הממשלה ראש
חוק. של אי־קיומו אלא חוק,

ה ראשי את תרומם לא ...ההיסטוריה
 של כניבוריהז ומחוקקיה נבחרית מדינה,

 בהיסטוריה מקוטם את מכוערות. פרשיות
. נוקשה פורמלית חוקה בסתז רק יתפסו העם ובלב . .

בת־ים נאמן, א.
ידע לא אשר הדור

הזה (העולם ״סיזו!״ המלה פירוש מה 1290?(
 יחנה פרדס פ., ש.

במילה ומשתמשים עונה, פירושה: סיוון
 זה כינוי הצייד.״ מותר שבה ״עונה במובן

 ה־ חברי ניצודו בה לתקופה בהגנה ניחן
 הנהלת יו״ר בפיקוד חברייה, על־ידי אצ״ל

בן־גוריון). דויד (מר היהודית הסוכנות
אוחזין ארבעה
 מ־ נגיר טלביזיה שהשם שלכם, התגלית

 סוכנות בעל טל, אליהו שם על ״טל־ביזיה״,
מקו תנלית ספק בלי היא >,1':94 הזה (העולם ישראלית פירסום

 ערד בעלת רית,
עולמי. היסטורי

 ל־ כן, פי על אף
 המדעי, הדיוק מע!

 לצייז כדאי כטובז,
 ״הקים טל מר שלא
 בשיתוף האולפז את

 ״אמי אלא ,אסקור׳,״
 אותו הקימה קור״

 משרדי עם בשיתוף
 נלבלום. ־ טל־אריאלי

הפ כבר ״אסקור״
במע טלביזיה עילה

 בהזדמנות סגור גל
 תל־ (תערוכת קודמת
 בלבד ולה אביב)

גללגלוט ב־ ראשונים זכות
זה. ענייז

גדו במידה הניסיון הורחב כמובז, הפעם,
 החיות בתוכניות, הרב הניוון מבחינת לה

 של הרבה לדינמיות נוסף או והפילמאיות;
 משהו תרמו התחנה, וכמנהל כמפיק טל, מר
ה כותב התוכניות, של הכללי העורר נם

וכש מניסיונו שתרם והבמאי, הללו, טורים
קילוס. היי מר הנסיוז, להצלחת רונו

תל־אביב גלבלום, אריה
הטל של הרביזיה על גלבלום לקורא תודה

 גלי־גל־ על שנישאו הקילוס, דבר״ ביזיה.
מקור־אמקור. על־ידי מומנו בלום,

ו 298 הזה העולם4


