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? האפרסק על יודעת את מה
 הארץ היתה יון והעסיסי. הטעים הפרי — האפרסק■ מולדת היא סין ארץ #

 לידיהם הפרי התגלגל אמריקה גלוי ועם האפרסק, הובא אליה באירופה הראשונה
הספרדים. באמצעות האינדיאנים שבטי של

 פוריותו אצלנו. וגדלה הולכת שחשיבותם הפרי מעצי אחד הנו האפרסק #
המקומיים. בשווקים ומקובל עממי לפרי להפכו עשויים טעמו וטיב המרובה

והקפאה. ייבוש שימורים, לריבות, חיה, לאכילה מיועד האפרסק פרי #
 אדומה. לחי עם הצהוב, הגדול, בפרי בחרי למאכל אפרסקים לקנות בצאתך 9
להפליא. וטעים עסיסי הוא אז ;מוצק בעודו הפרי את קני

 אפרסקים שאחזקת ידוע — למקרר הפרי את תכניסי אל הביתה בבואך £<
בטעמם. פוגמת ממושך זמן בקירור

 לספטמבר. מאי החדשים בין חלה השונים זניו על האפרסק הבשלת עונת 9
ודקורטיבי. עסיסי טעים, :עונתו בשיא כשהוא הפרי את עכשיו נצלי

מכתבים
וראיה האזנה
 ה־ כתבי ולצוות למערכת להודות ברצוני

 לתוכניתנו ״כיסוי" נתנו אשר הזה, עולם
 הסט- את ״מחפשים

 הזה (העולם מוז״
1207.(

 ספק, כל לי אי:
 הסימפטית שהצורה

 הכתבים נינשו בה
ה הביצוע לעבודתם,

התצ ועושר יעיל,
למאזי נתנו לומים

 מז יפה תמונה נים
ה מאחורי המתרחש

 בטוח ואני קלעים,
 תרמת זאת שכתבה

 לכל נוספת הנאה
 האוהדים טאזינינו,

זו. תוכנית
דורון, גבריאל
כללי, י המנהל

חל־אביב בט״מ, בשידור פרסומת שרותי

1 ורע״מים שרים
 במדור יפה, שרות עשה אבנרי אורי
 המעורפלים המושגים להבהרת יקר״, ״קורא

).1208 הזה (העולם במדינתנו שפשטו
 בשימוש זו כפילות על התרנזתי תמיד

 או שווים, דברים לתיאור שונות במלים
הר אחרות. ובמדינות בישראל מקבילים,

 ב־ זו, שבכפילות הסכנה את תמיד גשתי
הו מושגים. של זה טישטוש ז . .  גילוי .

 נטו־ להתפתחות ומקור מובהק ״גטואיסטי"
בעתיד. איסטית

תליאביב זק, אלכסנדר דר׳
 יש כי העורר, של דעתו עם מסכים אני
 לפי אבל מיניסטר, ולא שר בעברית לומר
 רע״ם. ולא קע״ם לומר נם יש ההגיוז אותו

רפובליקה. על קהיליה להעדיף יש כלומר,
ציבו ״דבר פירושה בלטינית רפובליקה

קהיליה. יהיה ביותר הקרוב והתרגום רי",
 אבל מאוד, מפוצץ שם הוא רע״ם אומנם

 אז — לעברית זרים מונחים לתרגם אם
בעקביות.

באר־שבע מעיין, אלי
זיכה בית־המשפט

ל רחב פירסום נתתם הנכבד בעחונכם
 )1274 הזה (העולם וניצה״ ״מאיר פרשת
מטה. לחתום ביותר אוהדת ברוח דווקא ולאו

 ■בית- של פסק־הדיז ניתז אלה בימים
 ההגינות אשמה. מכל זוכיתי לפיו המשפט,

 לכד תתנו כי איפוא, דורשת, האלמנטארית
 ב־ שנתתם פירסום אותו לפחות, בעתינכם,

המתלוננת. נגדי שהטיחה לעלילות שעתז
ה האורחי האומץ לכם יהיה כי אלווה

זה. למעשה דרוש
תל־אביב ששון, אמיל

׳דורון

האיפדאם גניזת
 דמו־ טדינה זאת ישראל שמדינת טוענים
 אי-האפליה עקרונות על מושתתת קראטית,

האזרחים. זכויות ושוויון
ומב המוסמכים המוסדות לכל פונה אני

 פורמלית, מבחינה לפחות להראות, מהם קש
זו. לטענה יסוד שיש

בפקול בירושלים, העברית באוניברסיטה
 מבוטל בלתי מספר לומר למשפטים, טה
 שתלמי- הדבר טבעי ערריים. סטידנטים של

 ולו מוסלמי, משפט ללמוד רוצים אלה דים
 עורד-דיז כל הרי כי ,בחירה. כמקצוע נם

העברי. מהמשפט פחות לא אליו נצרד בפרט, ערבי ועורד־דיז בארץ,
ו הבטחות מבטיחים הפקולטה שלטונות

ושוב. בלד אותנו דוחים
ה התיכוז בבית־הספר נם בלבד• זו ולא
 לא ״יביים הם הייייייידים כל בו ערבי,

 במקומו וכלל. כלל האיסלאם על לומדים
 בנידם לא מהתורה. נבחרים פרסים לומדים

 והמצהירה הדת בחופש הדוגלת קראטית, הדמו ישראל מדינת כאזרח אבל יוצא, אני
ה זכויות שוויה על חי ר או  רצוני הערביים, ל

הם. דתם יסודות גם שילמדו
ירושלים מסארווה, מוחמר

! 1 '1׳ '1' * ) ׳  • 1'** ׳
קורק! יש לתרנגול עילם! של ריבונו

 ו טבור, יש לבז־אדם אבל לתרנגולת, נם
 י זכותה על נלחמת כשהיא אפילו לחווה,

1)1290 ה (העולם העולם לעיני אותי שור
 רמת־גן א., חיה

 את ברא הוא עולם? של ריבונו חטא נזה
שניהם.

היסודיות — היסודיים על
 ב- הגילויים על שלכם הכתבה עם בקשר

 (ה- בבאר־שבע היסודי הלימוד רמת ענייז
 שנתקלתי להעיר ברצוני ),1297 היה עולם
צי אל מצדכם תמוהה בגישה לפעם מפעם היסודיים. המורים בור

 ב- שלחתם האם מוצדקת? זו נישה האם
 מ- שיבדקו כתבים, הללו השנים כל משר
 וב־ מקום, ברל המורים עבודת את קרוה
 החינור איז אולי או העולים? בישובי עיקר

 זה ממיז לחשיייח־לב ראוי ומדינה היסודי
אחד? מחוכם במחי-עט לפטרו ואפשר
.. ש מוסמכים, בלתי מורים ישנם נבוז, .
לומ רובם אד הנדולה, העליה בזמז גייסו
 במסירות ועובדים החסר את משלימים דים׳
רבה.

 הריפורמה את הציבור לידיעת הבאתם
מסר לא אד היסודיים, לבתי־הספר המוצעת

 שדנו המורים, להתנגדות הסיבות את תם
 האחרונה המורים בוועידת רבות זה בענייז

שכנגד. הצעות והציעו
 יסוד בעל בית של גנו לתקז מנוהו הרי
נו הירודה הלימודים רמת אולי רעוע!

 עברית, יודעים שאינם שילדים מכד, בעת
 שנה רק מבקרים תרבותי, ממעז כל חסרי
 בביתות לומדים ואחר־כד בנז־הילדים אחת

 יכול אינו המורה בהז ודחוסות, צפופות
ב אחת מדקה למעלה תלמיד לכל להקדיש
ליום? ממוצע

 ונם במורים האשמה את לתלות מאוד קל
מת החינוך ששר פלא אי! לבז יותר. זול

המוצעת... מהריפורמת להב
ראשוךלציון מורה,

ניקוד יסד קוצו
 לאמת נטייתכם את טעריד שאני מכיווז

 גנוז לסי הרצינית גישתכם את ומוקיר ולצדק
תשו את להעיר לעצמי אני מרשה העברי,

 רבות ניקוד שניאות מצאתי בי לבכם, מת
 גם דוקטור, ״תראה, אלמנור, דז של בשירו

 ).1296 הזה (העולם יעבור!״ זה
מדי! יותר באמת זה — אחד קטן בטור

תל־אביב סלע, יצחק

ולהסיע להשיא
 למניעת הליגה של הארצי המרכז בישיבת

 ב־ השבוע שהתקיימה בישראל, דתית כפייה
כדלהלז: הוחלט תל־אביב,

להע בבקשה התחבורה לשר לפנות )1(
 ישרת אשר אוטובוס, לקו רשיוז ילינה ניק
 בירושלים פאריס מכיכר בשבתות, הקהל את

 הזה (העולם בעיז־כרם. הדסה לבית־החולים
)129־5

אח לנו, והוברר הואיל הוגשה, הבקשה
 היוני שרות זהו כי שקיימנו, ההסעות רי

ל בטהונית סכנה כל איז ובי לתושבים
 — התחבורה שר לתושבת עד בו. משתמשים

ההסעות. המשר נדחה
 לחתום בקריאה הרהב לקהל לפנות )2(
אזרחיים. נישואים בענייז לכנסת עצומה על

הלינה. דעת את נמרץ באופו להביע )8(
 בני־ישראל לבעיית אחר פתרון איז כי

 אשר אזרחיים, נישואים חוק הנהגת מאשר
 הדתיים הנישואים של קיומם את יבטיח

 הליגה למנהגיהם. בהתאם בני־ישראל של
ני אחרת דרישה או הצעה כל בי סבורה,
 כופות, אלה הצעות חרוץ. לבשלוז דונות

 בני-ישראל את להשיא הרבנים על למעשה,
 בפייה הינו זה ומעשה למצפונם בניגוד
 אשר המצפון לחופש מנוגד והוא דתית,
בו. דוגלת הליגה

 למניעת הליגה מזכיר ברנע, יורם
תל־אביב בישראל, דתית כפייה

הללו: הלילות
 קשה טשום־מה אבל משנעת! ממש היא

 של חמודותיה את בדמיוני להלביש לי
 להגיד ).1298 הזה (העולם מיבלזוז מרים
 הגברים את שולל להוליד מצליחה שהיא

 אני — גמורה בורות זו לבושה, כשהיא
 ממילא אותה מפשיט נבר שכל אתכם מתערב
רוחו. בעיני

חיפה לוינסון, נחמן
חו מאוזנות כד כל שפורטות הפלא מה

מועדוז־הלילה? במאוז רפורמה ללו
ירושלים גולדנברג, צלילה

 אחת תחליטו אבל בעצם, לי, איכפת לא
 או בפוריטניזם דונלים שאתם או ולתמיד:

 בשני במקל תחזיקו אל רק — בכנעניזם
מעייף. זה קצותיו,

ה דרד הזה העולם את לטבור אי-אפשר
 חווה, בלבוש יפהפיות בעזרת האחורי שער

 לטסע־צלב לצאת רודז, זיווה ידי את לאמץ
 שני ומצד אחד, מצד — העירום לטיהור

 מצליחה (הסטריפ-טיזאית) ש״מרים לגרום
עטו כשהיא גם הרחוב את אחריה לסחוף
.. ה.  נראית היא שולל. אפילו ולהוליכו פ

 הקדושות המריות מכל יותר מוסרית אז לו
...״ רגע באותו בו החולפות

ובלי עם - מיפלזון
 הטפ־ אותם כמעט מגלות המריות אותן

 אד הים. שפת על (להבדיל!) עצמם חיים
 גורסים אתם ממתי העיקר: מענייז. זה לא

עירום? לביז מוסר בין בלשה• סתירה שיש
ת;-אביב רבינוביץ, רפי

הק שלכם הצלם אם לדעת מענייז סתם
הלבושה? למרים לפחות אחד צילום דיש

 תל-אביב כהן, רינה
 ראה — ובעבודה הפנאי בשעות החשפנית

תמונה.
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