
מכתבים
השנה איש

 ;!־,לאי :•;עמר המציע ;,הראי: אני האם
ה היחיד המועמד כן, אם תשכ״ב? היענה

 ב־ שעשה סובלו, דוברם דר׳ בחשבון: בא
בחשב״א! עשה שלבו! מה תשב״ב

(^תח־תקווה נדון, חיים
ע לא '•■:ראלי ליעום .. . ב התואר מני

 תאוסי־החלל, הם אנשי־השנה תשכ״ב. •׳::־
ופופוביץ. ניקולייב

ירושלים המבורגר, אבי
 הקוראים מוזמנים שנה, במי כמו השנה,
 איש־ לתואר מועמדים למערכת להציע
 איש־המרחב, איש־העולם, ולתוארי השנה,

 איט־הבטחון, איש־הכנסת, איש־המדיניות,
 איט־היהדות, איש־המשפט, איש־הכלכלה,

 איש־הספרות, .איש־המזע, א־ש-העתונות,
 איש־ איש־האמנות, איש־הדת אישיהרפראה,

וה הצעיר האיש אייש־הספורט, התיאטרון,
תשכ״ב. של אטה

הכ-ז־פדדארי־ת מן תודה
 תודתי את להביע רוצה אני יקר, עורר

אותי עשו אשר הטובים, בתביד ולבל לד
מאוד. לארית לפופו

מאו־ שאוד אני
מאיד ונהניתי ת ר יי:

א־ הפירפומת כזבל
ה הזה העולם ׳•:ר

 שלד והנפלא נהדר
לי. נתז

קנדי, שוגר
תל־אביב

נטורי־
ג׳אקרתא

 ספורט־ לנו יש
 לנו איז אבל אים,

דם.
•י:- קיק אילו * וגר <1. בל את מעלים היינו

מטוס על המשלחת
 היינו אז לניאקארטה. ישר אותה ושולחים
 (העולם הצבועים האינרונזים את מעמידים

להי־ או פשוטה: ברירה בפני )1303 רזה

 השערים. את בגלוי בפנינו לכגור או בנע,
 את .,ביטלה ישראל כי לטעון יכלו לא אז

השתתפותה״.
באר־שבע שרירא, ישראל

 הצביעה ישראל כי לקרוא נדהמתי . . .
ת בעד בשעתה  באינדונזיה המישחקים עריי

 בכתב ברורה התחייבות לקבל בלי וזה —
לשם. להיכנס לספורטאינו שיתנו

ציגינו היו טיניטום. של במירוץ מני נ
הסיום. קו אל ראשונים עים

 פתח־תקתה גרשוני, אלי
מצביעים? נגד צבועים — בתחרות

צבי של נאה מזיגה הפנינו האינרונזים
שרי הוסר־יושר, ערמומיות, פחדנות, עות,
ונסות. רות

 מוצא אינו שהדבר ישראלי אזרח לכל
ה בדיוק שזוהי יזבור כדאי בעיניו, ח!

שלנו, בערבים מטפלים אנו בה שיטה
תל־אביב ביבר, ראובן

המצוי הגילגוד
 את המקשטת בתמונה המופיעה זאת אני
.ה■ על אבנרי, אורי של האחרוז מאמרו

).1308 הזה (העולם סנוביבאל״
ב אותי מגדירים שאתם לי איכפת לא
 שונאת (אני המצוי" הישראלי ״הסנוב חור

איכ אבל סנובים). שאינם הטוענים סנובים
(ש נ׳ון סר את מחליפים שאתם לי פת

 (המופיע במזבירו בתמונה) מופיע אינו
בה).

 תל־אביב מצויה, סנובית
 טעה. סנוב, שאינו הטוען התבנית, עורך

ה עט יחד (מימין, הפרטי המזכיר תצלוס
 על גילגוד, ג׳ון ותצלום הסנוב״ת) קוראת

תמונות. ראה — במה אותה
 האקר״: מיקסים ויליאם אמר ••:בבר כפי

ל להיות, שלא אי־אפיער חברתנו, ״במצב
סנוב." עיתים.

תל־אביב גורדון, רוברט
ל• זה כ מומחה הוא אבנרי אורי אם . . .

יואיל אולי ובלתי־־מצוייב מצויים כנובים
נוב? ס זה מה לי להסביר

נתניה שינברג, מרים
והמע־ עצמו, בערן המפריז שחצן, סנוב:
בקי־ כניראה, המלה, מקור אציל. פני מיד

(ימץ) ומזכירו (שמאל) נילגוד ג׳ון
)1.־0 הלאטיני המונח צור  ,811101זו01(1[1ג

אצילה. השקפה ללא היינו:

שנור מול חקלאות
 הבהבה את שכיניתם כפי ותיקים, קינאת

 (העולם פינה ראיס הוותיק הישוב בעיית על
קינאה. אינה ),130!•. הזה

 שהגישו אנשים, של הקיפוח זעקת זוהי
 ואכן בפר. של מגש על המדינה את לאומה
לא ביראה, לא אבל מננד, עומדת האומה
וב־ בזילזול אלא — ואהבה הערכה בכבוד,

לא־איבפתיות.
 כבוד של ליחס לצפות אין השנור במדינת
ה רק מארמתם. לחם המוציאים לחקלאים

ה בעלי הם ביע׳׳ז) (צעטעלע הפתק פנקס,
המקובלים. בצינורות ערר

חיפה גדעונית, א.

אחי! אחי, ריאד
 ראשד יעל הכתבה את קראתי רב בעניין

חוסי•;.
הבונר, הא־ ••:ל לרגיטותיו להבין ניסיתי

 שלטונות שחרצו הקשה גזר־הדין על המקונן
ריאד. השבע־עשרה, בן אחיו על ישראל

מנ חוסיין ראשד היה שלו חושבתני, אד
הסוב מן להשתחרר בלבד, קט לרגע סה,

ו הכאוב, המיספחתי עניינו של ייקטיביות
 היה האפשר, כבל אובייקטיבי להיות מנסה
 של בגזר־דינו החוק הקל אילו כי מבין
 ההרתעה נורם ׳•:כל הרי דומיו, ויעל אחיו
 לגבי הקובע הגורם זהו והרי נעדר, היה

 את לחצות המחליטים ערביים צעירים אותם
 אינו ואף מצמיח, היה שלא דבר הגבול.
למדינה. טובה בל מצמיח,

תל־אביב שמואלי, נ.

ל מכתבים השולחים הקוראים
 את לצוץ* מתבקשים זה מדור

למכתם. תמונתם
 למכתכים תינתן קדימה זבות

כותכיהם. בתמונות המלווים

ה ו ה נ ת ש א פ ח  מ
בחליפה?

 תמיד לן ותשווה צורתה על שתשמור : וקלה נוחה ללבוש, נעימה שתהא
 ובעונה בעת אבל — ורן עדין מאריג חליפה מחפש אתה הדורה. הופעה

 בפני ועמיד בכביטה מתכווץ ואינו מתרחב שאינו וחסכוני, חזק אריג אחת
* — אחת בחליפה זאת כל קמטים. ן רו ק  הניתנת חליפה — צמר עם 64 ד
 ביותר והמתאימה ביותר המעולה גיהוץ, ללא וללבוש בקלות לכביסה

הפוליאסטר. סיבי מכל ביותר הרן — 64 ״דקרון״ בארץ. האקלים לתנאי

 ״דקרון״ 55־54 של המופלאה התשלובת
 לחיפושיו תשובה היא צמר 457״ עם

ר ח ה א פ י ל ה ח ב ו . ט ה ק ז ח ו

סניפי גכל למכירה

תל-אביב
ה פ י ח
ירושליס

 חברת של רשומים מסחריים שמות ,הם ו״זו־פתט״ ״דקרון״ ״אורלון״, זו־פונט. של הפוליאסטר לסיב הרשום המסחרי השם הוא דקרון
משפטיות. תביעות אחריו יגרור הנ״ל בשמות חוקי בלתי שימוש זו־פונט.


