ירי שליטים אלה נאטנות ואסונות ע 5ביט־
יהודה בן־משה ,ירושלים
חון־ישראל?
״טילים מצרים ,גאזים מצרים ,מדענים
נרטנים״ — כל אלה הם היום מרכז ההת
עניינות בישראל.
לאמיתו של דבר ,אלה חששות־שווא .לא
מפני שאיו סכנת מעצם פיתוח הכלים —
אלא מפני שדבר בזה היה צפוי מזמן .מדוע
שופר־התעמולה הישראלי נזכר רק עכשיו
להתריע על הסכנות הללו?
האם עד היום לא  1י ד ע שרות־הביטחוז
הישראלי שמדענים גרמנים עוסקים בפיתוח
נשק השמדה? או ,שכרגיל ,באה כל אותה
פאניקה מסיבות אישיות של ראשי השלטוז?
שלמה צור ,תל־אביב
כתבתם כי ״מצרים משתדלת לייצר את
בל כלי־הנשק החדישים ,כולל נשק בלתי־
חוקי להשמדה ה מוני ת ...אנחנו יכולים
לסמור על צה״ל שינקוט באמצעי־טגן מת
אי מי ם ...אפילו נניח שהיה )עבד אל-
נאצר( רוצה להשמיד את ישראל  . . .תהיינה
ירי ישראל על העליונה״ )העולם הזה
 .(1333יחד עם זאת אתם מציינים ש״אין
ספק שישראל נמצאת במצב חמור בגלל
שטחה הקטן.״ לפי רעתי ,הנקודה האחרונה
היא המכריעה .הנשק המפותח הבלתי־קונ־
בנציונלי יכול במכה אחת ויחידה להרוס
את כל תל־אביב ולהמית נם יחד את כל ה
תושבים בסביבותיה ,ובזה ננמרה המלחמה
בתבוסתנו ,נם אם בידי צה״ל התחמושת
המודרנית ביותר ,ונם אם במקרה זה אולי
עור יצליח לגרום נם למצרים נזק עצום.
בטחוננו תלוי אר ורק בהשתלבות פולי
טית וכלכלית במרחב .והיות וכל מעשי בז־
בורי וז נוגדים את המטרה הזאת ,מז הנמנע
הוא להגיע למצב של ביטחון .וזה יהיה
גרוע משנה לשנה ,כל עוד שהעם ירשה לו
להמשיר לקבוע את מהלר מדיניותנו.
עזריאל בר ,ירושלים

התנדבות כע״מ

בדבריכם על ״הטזדנבות״ )העולם הזה
 (1333אתם מתעלמים טז העובדה כי ישנן
כאלה בכל ארצות העולם.
 ...טשום־מה ניראה לבחורות בכל מקום
כי הבחורים מחו״ל טובים יותר ' /אדיבים
יותר  /טיבעיים יותר  /פראיים יותר /
עדינים יותר  /בלונריים יותר  /שחורים
חיים בראלי ,נהריה
יותר ,וכי׳•
אין חתיך בעירו?
...ו מ ה עם היהודיות הטובות ,הטזרנבות
אחרי הישראלים בחו״ל ,והבאות איתם
להתחתן כאז?
בסד הכל החשבון מתאזן :אנחנו מספקים
לחו״ל כמה גופות
טובים ,כפי שתיאר
תם בגילוי־לב־ומצלמה
בגליונכם האחרון ,ו־
חו״ל מספק לנו כמה
ראשים טובים ,ה
מעלים את הממוצע
השיכלי של הנקבה
הישראלית )הזקוקה
לכר םאוד.( 1
דויד ברמן,
פתח־תקווה
על תמונתה של
רינה כנפי אפשר
להגיד רק דבר א
חד :שד משחת!
משה גיל ,חיפה
פויה!
לא די שמסריטים
כ נ פי
איטלקיים מנוולים
מנציחים אח חיילות צה״ל )אמיתיות או
מדומות( במערוטיהן ,והנה אתם מפרסמים
תמונת־חווה של החיילת רינה כנפי ,חור
ציון שזו צולמה ״כששרתה בצה״ל".
אם זר ,״משד כר ,יובל צה״ל לנייס מת־
ברבים )ממין זכר( בכל רחבי העולם!
יצחק לוי ,חיפה
לפי המסורת של נזח״ל :מחפשי חתיכות
׳לצילום?
מה אתם רוצים טז הטזדנבות? אמרו להן
.״הסבירו פניכם לתייר" — והן י מסבירות
להם לא רק את הפנים ,אלא עוד ועוד .ה:
עושות למען ישראל יותר מכל הפקידים
של חברת התיירות הממשלתית ,המקבלים
משכורת טובה .לדעתי ,מניעה לכל אחת
יהודית שפירא ,רמת־גן
מה! מדליה.
'בבחינת :״מעל לצו הפקיד ומעבר לכריעת
חחובה.״

;הבוגדים

הנני נערה יהודיה ,אשר נמצא לי חלק
לא קטן ידידים מ
בני דודנו הערבים,
הסובלים טהמימשל
הצבאי ,אשר במא
בקנו לביטולו אנחנו
ממשיכים.
למשל ,ביום ה
הצבעה לביטול ה־
טימשל הצבאי ,יש
בנו שעות ארוכות
ליד הרדיו בנשימה
עצורה וכמה רב
היה צערנו כאשר
שמענו שהטימשל ה
צבאי ימשיד בקול
אחד — קול .של בו
נד בעמו אשר מכר
רוזנברג
את מצפונו לאדונו
— המושל הצבאי.
יוליד ,רוזנברג ,נהריה

הישראלי החטפן

בקטע ״פיטר והזאב הישראלי״ ,בטרור
״רחל מרחלת״ )העולם הזה  ,(1333כתוב:
״ישראלים בחו״ל) ...מחוק( ...חוטפים
נשים של אחרים ".מה הסוד? ר^אם הצנזור
חשב שהם חוטפים את הנשים של עצמם?
עמיחי אבנון ,תל־אביב
:העולם הזה 1334

ה ה ז ה

?1
דיאול
סיב טנססיל חדש ממנו מייצרים בדים חדישים בעלי ת מ 1ות מיוחדות

מ ה ז ה ״ד־אולן״ ♦
״דיאולן״ חינו סיב טכסטיל סינטטי .בדי
״דיאולך המעורבים בצמר נקי או בכותנה
הינם אריגים חדישים ,בעלי הופעה אופנתית
מהודרת .נוסף לתכונות המוכרות של צמר
או כותנד״ יש ל״דיאולן״ יתרונות רבים
;נוספים.

ק לי □ ונעים
אכן ,זו עובדה! בבגדי ״דיאולן״ תזכה
להרגשה נוחה ומיוחדת .הינם קלים מהרגיל,
וכמעט לא תרגיש בהם אך למרות זאת הינם
חזקים ויציבים תודות לעמידותם המיוחדת
בפני בלאי.

בערב  -כב ס
ב ב ו ק ר ־־ ל ב ש
הלובש בגדי ״דיאולן״ פטור מהשגחה עצמית
מיותרת .הטיפול בהם הינו קל ומהיר!
חולצות גברים ונשים ניתנות לכביסה מהירה,
ייבוש ללא התכווצות ,ואפשר ללבשן מבלי
לגהצן.

ל ל א ד א גו ת ה ת ק מ ט ו ת
איזורים מקומטים בבדי ״דיאולן״ מחליקים
מעצמם וחוזרים במהרה למצבם החלק .גם
קמטים חזקים כתוצאה מישיבה ,חוזרים
במהרה למצבם על־ידי תליית הבגד .לכן
נראה בגד ״דיאולך תמיד הדור.

ק פ לי גיהוץ ו פ ל י ס ה ־
מ ת מי די ם
בגדי ״דיאולן״ נשארים בצורתם המקורית —
כל עת .גם לאחר הכביסה אין צורך לחדש
את קפל״י הגהוץ והפליסה.

ק ל ,יציב ,נ ח
עם תחילת ייצור ״דיאולך החלה תקופה
חדשה בהספקת בדים :מעתה תוכל לצפות
לתכונות חדשות וטובות יותר מהבגדים.
באירופה גדל הביקוש ל״דיאולן״ בקביעות.
בישראל תוכל להשיג בעתיד הקרוב חולצות,
חצאיות ,שמלות ,מעילים ,חליפות או מכנ
סיים — מ״דיאולך ,הינס אידיאליים לאקלים
הישראלי — קלים ,יציבים ונוחים.

ררא נחוץ ומאמץ  -חגיז הדור ומגוהץ
להשיג בחנויות המוב
חרות — המציגות בחלון
•הראוה את פלקט ״דיאולן׳
10־001© (!)01־ 1516[•£<1 11׳(6־© —1
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ה ק פ ד ע ל תוית ״דיאולן־

פרסום מלניק

ק צ רנו ת

עברית
ו/או

אנגלית

לומדים בהצלחה ב״אולפן גרג״
לפי שיטת גרג סספמס( הקלה
תוך חודשיים ,פעמיים בשבוע
תל־אביב י ח .בר־קמא ,רח׳ גורדון  4) 5עד  6אחודצ(
ח י פ ה ! בית־הספר ״במעלה״ ,רח׳ שמריהו לוין 30
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