
מכתבים
ריגעית חודשה

 ?התייחס ?א בבקשה א?יכם פונה אני
?מכתבי, ברצינות

 בהעולם שהתפרסם
 מתור נבתב שהוא מתור ),1306( הזה

 ובז רינעיח. חולשה
ה ננד הדעה הבעת

מדינה.
?ה ממכם בבקשה

בעתונכם. זאת דפיס
פריבילסקי, יצחק

גבעת־רמב׳׳ם
 הקורא של דבריו

נכ שלא פריבילסקי,
 ורק ברצינות תבו

רגעית: חנלשה מתון
. ״ . ל הוא פשע .
פר את מאדם גזול

 נאמר הלא נסתו.
משנה זה ואי! לחם׳ ישבע אדמתו ,עובד

ערבי.״ או יהודי הוא אס
המזל מיספר
 דויד עז? פניו את מעוותים שאתם םי?א,

 נם צריכים אתם האם אד — בן־נוריוז
? גילו את לעוות

 נולד לא בדגוריוז כי היטב יודעים אתם
 תם״ ״מישאל במאמר שכתבתם כפי ,1876ב-

.1886 בשנת אלא ),1318 הזה (העולם
רחובות דרומי, חיים

בן־גוריון התקפת־הבילבול. על סליחה
 ולא ,76 בן והנהו ׳,76ב־ ולא ׳86ב־ נולד

 ו3 חצצו 3ה־ נפוליאון לבין בינו .86 בן
שנה.

בג׳ונגד ברנשטיין
 (העולם אומר כשהוא ברנשטיין מר צודק

 בבתי־הקולנוע שהביקור והלאה) 1309 הזה
 כל למרות קטן. בנ׳וננל לביקור היום שווה

 הפירחחים ממשיכים והאיסורים, הצווים
 לעשן עדות־המזרחן מבני מהם אחוז 90<ש־

 את רם בקול וללוות גרעינים, לפצח בפניר,
ה שעל הגיבורים של והתגובות התנועות

 זאת אד — המציאות שזאת לנו צר מסד■
 בארץ לקבל יכלו לא המזרח שבני האמת,
האמת. זאת אבל יותר, מתורבת חינור בביתם, או מוצאם,

נתניה בר־עוו, יוסף

זה: שירי את אני מקדיש ברנשטיין, מר לר,
לח לאן איז לנו  יש לנו '/ ולרדת זור

 / ציונית מחשבה
 הבית את נבנה פה

 והרוח / במולדת
הבלורית. את תלטר

פרצ בבל מנהרות
 ופילסנו / הגדר נו

 / הנתיבות בין דרר
 כעדר יוליכונו לא
 זכות לו שאי! /

האבות. בארץ
 את להרוס באנו

המבדי '/ המחיצות
 / השבטים בין לות

 מידות לקיים באנו
 ונעים ״טוב / אבות■
 אחים.״ שבת
 מתתיהו, ציון

תל־אביב
כחידה העיקרון

 הזה (העולם החילה" ״ועיקרן סמאמרכם
 השעה חדשות יוגשו שמעכשיו מסתבר 11318
 עיקרן יהיה כתוצאה תחילה. ועיקורן תשע

בחילה.
תל־אביב ליאור, יגאל

אן? ד
 הממוצע גילינו ובנות. בנים 20כ־ אנחנו

 עתה ער .18 הוא
חברה, קצת היינו

ב מסיבות ועשינו
עכ פרטיים. בתים
ההו כשהניע שיו,
בחוץ. קר כי תפוסים הבתים רה,

 האם נפנה? לאן
ברחו שנשוטט טוב
 האם כפרחחים? בות
ה בנסיונות די לא

 שלא המראים מרים
באח צומחת טובה
שוטטות? של ריתה

יפו ניניו, חיים
 עדי־דפנה

דדפנה
 דפנה משק כחבר

ל חובה אני רואה
 זלצמן סמל של מכתבו על להניב עצמי

).1317 הזה (העולם
ומ בדפנה, בני־בית החיילים היו תמיד

 להיכנס חיילים על שנאסור קרה לא עולם
 החיילים, הנכון, הוא ההיפר הקולנוע. לאולם

 המסיבות בכל משתתפים אצלנו, המבקרים
 מים עם הציבורית המקלחת המשק. ואירועי

 ללא היממה שעות כל לרשותם עומדת חמים
הגבלה.
 היחידות לבין בינינו היחסים היו תמיד

לחיי סיפקנו מעט ולא מצויינים, האלה
חיי בעבודה והעמקנו וסירות טרי מזוז לים
נזקקים. לים

לשל בבקשה פנה דפנה משק כן, על יתר
צבאית. יחידה לאמץ הצבא טונות

 הרי הגבול, על והשמירה הסיכון ולענין
 — בצה״ל לשרותם מחוץ וחבריו, המשק בני

)4 בעמוד (המשך

ניניו

מתתיהו

 ושומרות לכבסן, קל לבוש,
רבים. לימים צורתן על

והמו המומחיות הנסיון,
 מציעים ״לודזיה״ של ניטין
 לון׳ ר ״או ה גרבי את לכם

נהד וגוונים בדוגמאות —
 לכם עשו שונים. וגדלים רים

 — רגל כל להנאת — הרגל
 ־ ן ו ל ר ו א ״ גרבי רכשו

״לודזיה״. של

להלב חנויות בכל להשיג
בארץ. גברים שת

דופונט. של ד,אקרילי לסיב רשום שם *

׳ז3ו9 הזה העולם


