
 שהיא זיוה את טשטיצים נועלים! סתם
 וחגורת• 1ה5לשם טתחת דבר שום לובשת לא

כלום? זח גרביים
תל־אביב רימון, דינה

וכנסת עתון
 בכנם־האח־ אבנרי אורי סר של נאוטו על
 אני ),1327( הזה בהעולם שפורסם כפי ווה,
 לא שהוא חבל אחר: דבר רק להניד יכול
 עושה היה או כי הכנסת. בימת מעל נישא
 וטכופל, כפול רושם

 בתל־אביב, רק לא
ו בקאחיר גם . אלא

בדמשק.
 לסר תשובתי זוהי
 באותו חורש, ראובז
 ל־ שהתננד נליוז,
 ש־ הקוראים מכתבי
 אבנרי במר האיצו

 טועם־ את להעמיד
לכנסת. דותו

ברמן, שמעון
ירושלים

. . צו חורש מר .
 הוגים בהחלט. דק

 חב־ וביניהם רחבים,
מו הסי־ טבל רי-כנסת ר כ

את קוראים עות,
 ספני רק לא ובהערכה, בעניין העורר מאמרי

מ נם אלא למחשבה, מעוררים שהמאמרים
מפ אינטרס בשום קשור אינו שהכותב פגי

 חבר־ העורד יהיה אם סיעתי. או לגתי
כו שהוא חשוד תטיר יהיה ממילא כנסת,

קולות. לצור כדי מאמריו את תב
 היחיד האדם אולי, כיום, הוא אבנרי מר

 כשהז נם נכונות דעות המשמיע במדינה
ה על שנואות כשהן ואף בלתי־פופולריות,

 בבחירות לקולות הזקוק אדם הרחב. המון
כד. לכתוב יוכל לא

רמת־ג! שפיר, יוסף
צור? של הציור היפן

לעזור לבקשכם אני חפץ קבוע קורא בתור
. י ל תטונת־שמן מכרתי מספר ימים לפניל
 את לקחת שכחתי מקולומביה. תיירים זוג

 בשנה כי לה, זקוק אני כי אם כתובתם,
 וברצוני תערוכה, לערוד אני עומד הבאה
זו. תמונה בה להציג

 את לאתר התמונה פירסום לי יעזור אולי
 מאילת לטרמפיסט ידועה אולי או הקונים,

אתם? ■שהיה
 נוצפה־רמון צור, דויד

 ראה — צור הקורא של הצורים ציור
■תמונה:

הערכים זכויות
 יצחק יוסף הכותב של לשאלתו חשוכה

 אני ),1322 הזה (העולם מבאר־שבע אליאס
 פרופוזיציה על הנבנית שאלתו על משיב

מקב בארץ הערבים אם — והיא :טוטעית
זכויותיהם, את לים

חו ימלאו לא מדוע
 שרות כגון בותיהם,
בצה״ל?
 לטר לומר בפי
בט שהנחחד אליאם

 אין כי יסודה, עות
מקב בארץ הערכים

ה החלק ולא לים,
 הן מזכויותיהם; קטן

 מופקעות אדמותיהם
 שר של עיניו כראות
הטב וזכותם האוצר

 באדמות לחופש עית
ב נתונה אבותיהם

ראש-המטשלה, ידי
ה־ המושל ומתחתיו

והבלתי הסמכויותהשליט צבאי, מצאדווה
בארץ. הערביים האזורים בכל מרוסז

 הערבים אין מדוע — לשאלתד ובנוגע
 פני על התשובה משתרעת בצח׳׳ל, משרתים

 מביעים השלטונות שאין היא, הרישאחלקים: שני
 ל־ ובטיוחד בארץ, הערבים כלפי אימון

ל להם לתת כדי ול״מוסלמים״, ״נוצרים״
בצה״ל; שרת

 ועושה נר יושב, שאתה מספיק לא האם חשובה: והיא והסיפא,
 ב־ לגור שעבר מסכן ערבי של בביתו חיים
להכ צריד האם בסחנה-פליטים? צנוע אוהל
ל ערבי אותו של בנו או אחיו את ריח

 ל־ ולנסות רובה, עליו להרים בו, הילחם
תרנו?

מצארווד״ מוחמד
ירושלים וזעברית, האוניברסינוה

ביל־כול
 הנושאים הבולים אודות לרשימתכם באשר

הזה (העולם א״י״ ״פלשתינה הכתובת את
1323:(

 אינה המלריה״ ננד מאוחד ״העולם סידרת
 הכתובת את הנושאת הראשונה הסידרה

הו זה מסוג הראשונה הסידרה ״פלשתינה״.
 כיבוש עם מיד )1(1048 בשנת כבר פיעה

הד וו היחה המצרים. על־ידי עזה רצועת
 באנגלית ״פלשתינה״ השם של רכב פסת

(ש המניין מן מצריים בולים על וערבית
פארוק). הפלד תמונת את נשאו

 ״איורט־ הנודע הצרפתי הבולים קטלוג
 ,1962 שנת אמצע ועד מאז, טונה טילייר״

 כל ״פלשתינה״. הכתובת נושאי בולים 123
רגילים, מצריים בולים הינם הללו הבולים

אוחו ״פלשתינה״. הכתובת נוספה אליהם
 מאוחד ״העולם לסידרת ביחס אטור הדבר

 — מהדורות בשתי שהופיעה המלריה״, נגד
״פלש הכתובת נושאת והשניה רגילה האחת

תינה״.
.כרגע אוסרים: אתם ברשימתכם . .  איז ״

 שם הנושאת ריבונית מדינה בעולם כלל
 ״פלשתינה״ סיירות כי טוענים והנכם זה,״
 אלו סדרות כי היא האמת פיקטיביות. הנן

של הכיבוש אזור תושבי עבור מוצאות
ברצו בבתי־הדואר נמכרות הן רצועת־עזה.

 מכתבים לגבי דק תוקף ובעלות בלבד, עה
 אחרות, בטילים עצמה. מהרצועה הנשלחים

 יוצא שאינו דבר בלבד, אזוריים בולים אלה
 לפני הוציאה למשל, בריטניה, הכלל. מן

ה לאיזוריה נפרדות סדרות שנים מספר
 הבול חלוצת לבריטניה, שמותר ומה שונים,

מובן מצרים. לממשלת נם מותר העולמי,
 אבל ״פלשתינה״, בשם השימוש לנו שחורה
 שהיה ממה חלק בהחלט היא עזה רצועת

פלשתינה. — הבריטי המנדט בתקופת קרוי
תל־אביב לוין, יורם

השמית הסיומת
תו לא מדוע — במרחב ההשתלבות למען

 ביצו־ כנו! — שמית סיומת למילים סיפו
ובו׳? ביצועיסט, במקום עיסטן,

תל-אביב ישראלי, י.
והיא הוא

בתולה
תל־אביב מ״ ד.

אדוניו קול
כ נתגלה ש״,קול-ישראל׳ מתפלאים אתם

 הזה (העולם הבן־נוריונית״ הכת של זרוע
 לבריטניה שיש שכמו יודעים האינבם).1328

בי-נ׳י-סי? לנו יש בי־בי-סי,
תל־אביב קורא,

לגלות גלויות מקיבוץ
 ראש־ של יועצו שוראקי, ד״ר מסביר איר

 העובדה את מיזוג־נלויות, לענייני הממשלה
 את שם ללדת על־מנת לצרפת נסעה שרעייתו

אז לו להעניק כדי ורק אר השלישי ילדם
המשפחה? בני ליתר כמו צרפתית, רחות

 גלויות את למזג שוראקי ד״ר שואף האם
צרפת?

 ומדליה פרס בעל ברוך, אברהם
ירושלים הצרפתית, האקדמיה של

הגרושות החיות מועדון
 לגרושים מועדון על המאמר אח קראתי

עו שזה שמחתי ופשוט )1320 הזר, (העולם
ב אד להיפתח. מר

 שחסר לומר רצוני
 לחיות• מועדון עוד
 אני טנורשות. בית

בחש שיקהו מקווה
 החיות את נם בון

המסכנות.
גור, רחל
ארה״ב ניו־יורק,

 לקרוא הזדעזעתי
 להשמיד שמתכוננים

 את ישראל במדינת
בני־טשפח־ החתולים,

נורא! מטש זה תי.
מיזימץ,

גרמניה המבורג, מיצמץ
בוכה המשטרה כאשר
 המציאות את ומשקף מעניין הזה העולם

 מאוד, חשוב נושא קיים אבל הנכון, באורה
 שני פעם שת״חדו ורצוי מכם, נעלם שכנראה
. — והוא עבורו עמודים ה ר ט ש מ  ה״ ה

ש ספק שאין שלה, לפעילות אינה כוונה
 בתור הקיימת להפלייה אלא יעילה, היא

 אחרי במעלה שגי בטחוני כנוף המשטרה,שורותיה•
 לערוד או להפגין רשות כל לה אין צה״ל,

 בתוכה פנימי באורח הנעשה וכל שביתות,
 הסובלים רבים ובינתיים עליו, עוררים אין

לדבר. יכולים ואינם
 שמצב בוכה, שהמשטרה כותבים העתונים

 ומתמעט הולר וכוח־האדם מאור, רע הניום
זה? מדוע אותה. הפוקד נל־הפיטורים עקב

הצי בקרב ברחוב, ערד לשוטר יש האם
שלא). יניד שוטר (כל בור?

ובצדק? לו המניע את מקבל השוטר האם
מ בחיל המשרתים המקופחים, מספר מהו

(הכוו להעלאה זכו ולא שנה, 30 עד 20 זה
 ולסמלים לשוטרים אם כי לקצונה אינה נה

 זאת את מאושרים, די הקצינים כי בעיקר,
 500 הפיטורים. סקר מתור ללמוד תוכלו

 חמישה לעומת התפטרו, וסמלים שוטרים
בלבד). קצינים

תל-אביב שוטר,

תן זה כמדור קדימה זכות  תינ
 המצרפים קוראים שד דמכתביהם

למכתבים. תצדומיהם את

קבל ת ת שקפי עור כפפו  רכיבה ומ
ם ת ע ע קני פנו ש או ם חדי ו96{ דג
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לעולם

עליו תותר לא

..עדלידע״--—
 ז בפורים לשמוח ברצונך

 ו ריקודים בנשפי ולהשתתף
ד! יודע ואינך קו לר

לריקודים בית־הספר אל פנה

״ > ו ב ס . ,

 תוך לרקוד ותלמד
ר פ ס ם מ י ר ו ע ש

.38 הנביא יונה רחוב תל־אביב,

עור... ופגמי פצעונים

ה בימינו לבעיות לגרום חדלו  אל
ם תודות  של 14פ הנפלא לקר

 ראשון שימוש אחרי כבר קליאו.
 חודר 14פ כי בהקלה, מרגישים

ת ומזין מנקן לנקבוביות, עמוק  א
העור.

ש ו ר 1פ ד 4 . ח כ ו ו י ת ו

״ ד י ו ל ״
ת הבינלאומי חטכון להתכתבו

 מכתבים אלפי
אמריקאית שיסד, לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־־אכיב,

13293 הזה העזלם


