
4

1

 שאינה לקטסטרופה המלחמה, בזמן לעמנו,
ה למציאות ופרופרציה יחס בשום עומדת

היסטורית.
 מיליון עשרים הגרמנים רצחו לא האם
צו אלפי מאות השמידו לא האם ו רוסים?
 עמים בני המוני טבחו לא האם ענים?

אחרים?
 מובנים אינם האלה העמים כל בני אך

אהובי בזכר לסחור
מוכ אינם הם הם;
שו את להפוך נים
 לפרנסת העבר את

ההווה.
ה לנו יעזרו ,לא

ה היפות, מליצות
 המזוייפת צדקנות

 המפוב־ והאומללות
 יד פושט עם רקת.

 יחסים קושרים אין
 לכל — דיפלומטיים

 לו זורקים היותר
מרגולין ה־ להרגעת נדבה

מצפון.
 תל־אביב מרגולין, מיכאל

הרוסות בארות
ו שיתוף יחסי למען פעולתנו במסגרת

 צרכי אספנו וערבים, יהודים בין אחווה
ב אל־סוואעד, ערב השבט לתושבי לבוש
לתדהמתנו חזינו, במקום בסיורנו גליל.

 המקום תושבי של חייהם שתנאי הרבה,
 מהריסת כתוצאה ביקורת. לכל מתחת הם

 בפחונים גרים הם שעבר, בקיץ בתיהם
תו הקשה. הגלילי החורף בתנאי דולפים

 מחוסר בבוץ ללון נאלצים אלה שבים
 נהרסו הסביבה בארות מתחתיהם. ריצפה

 מזוה־ ומימיהם ההריסה, בפעולת הם אף
 התושבים חייבים אלה מזוהמים במים מים.

ל להביא העלול דבר לצרכיהם, להשתמש
הרכים. בתינוקות במיוחד ולפגוע מחלות,

 משלטונות תובעים הננו זה מצב לאורי
תמי אלה לתושבים לספק והבריאות הסעד

 אלמנטריים, בריאות ושרותי הוגנת סעד כת
במדינה. הנזקקים ליתר כמו

 לאחווה הישראלי הנוער ועד
חיפה יהודית־ערבית,

תעמולתי מיפרץ
 )1429( הזה העולם של במרחב במדור
 אשר השנייה״, ״פלסטין בשם כתבה הופיעה
באובייקטי וכתובה נאמנה היותה למרות
 שברצוני אי־דיוקים מספר הכילה ביות,

לתקנם.
 מיליון שני מאוכלס אינו כוז׳יסתאן מחוז
 המונה הכללית, האוכלוסיה בתוך ערבים.

 החיים פרסים, אלף 300 מצויים מיליון, שני
 ערבית. והדוברים העיראקי, הגבול ברצועת

ומסוכ השיעית, הכת בני על נמנים הם
הערבים. עם דורות מזה סכים

 לא גיאוגרפי מושג על וחזרה אימוץ
 במקום הערבי״ ״המיפרץ בשם שימוש נכון,
ב מקורו הפרסי״, ״המיפרץ הנכון השם

 צער הגורמת עבד־אל־נאצר, של תעמולה
איראן. יוצאי לקוראים
 בשם ומוכר ידוע הפרסי והמיפרץ הואיל

 לכם לשלוח לנכון מצאתי מקדמא־דנא, זה
 ציד־ את המוכיחה עתיקה, מפה של צילום

טענתי. קת
תל-אביב כן־דוד, נתן

 חצי- בי! המפריד הוא הפרסי״ ״המיפרץ
 הוא הערבי״ ״המיפרץ פרס. לבין ערב האי

תו קיינוס של חלק או  עם הגובל ההודי האו
 חלק הוא הפרסי המיפרץ אם ערב. חצי־האי

 חלק הוא — לאו או הערבי המיפרץ מן
מפה). (ראה הגדרה של

דייוויס אורי למען
 אתם )1431 הזה (העולם האחרון בגיליון

האמיתי. פרצופכם את מגלים
 די־ ברחוב יושבי־קרנות שכמה בכך די

 — דייוזיס אורי — אחד ימצאו זנגוף
 המציאה, על קופצים ואתם בו, לעסוק

אותם. ומדריכים אותם מעודדים
אילת כדמן, שולמית

 דייוזים! לאורי הכבוד כל
והצ חוקי־החירום, מכל צחוק עשה הוא

האופוזיציה. מפלגות מכל יותר ליח
נצרת מ., ג.

ישן סקופ
 שעד הגירסה נמצצת מניין לי ברור לא

 בדבר הסיפור היה צ׳רצ׳יל של מותו יום
 בבקבוקי־ המלחמה על המפורסם, נאומו
אנגליה. לתושבי סוד בגדר ריקים, בירה

 טיי־ רוברט של בספרו מופיע זה סיפור
 גדול, אדם של ביאוגרפיה — צ׳רצ׳יל לור

בבריטניה לאור יצא הספר .16 פרק בסוף
 ירושלים פלאי, איתמר ,1952 בשנת

 סוד. בגדר היה לא שהדבר מאליו מובן
רוניה, הדבר את ציין )1430( הזה העולם  באי
 האנקדוטה את הפכו ישראל שעתוני לאחר

מי, פ1לסק הו בינלאו טו הרא בעמודים הבלי
שונים.

ד (המשך )5 בעמו

ת בכל יום יום מגיעים טריים ירקות ו ג ו ע  
ה ג ש  עטים, למפעלי השדה מן ישר ה
 ותהליך קפדנית ורחיצה מיון מיד עוברים

התזונתי• ערכם מלוא על השומר בדוק בישול י דון ס
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ז1א 1 א מעובדים עסיס ירקות1 ד ל ל ת , פ ס ו  ת
י ר מ ר ת ו מ י י ש ע ב צ  ,והעם כל א לו ו

האישי• טעמך תבשיל,לפי כל להבנת מצוינים
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ס רק לכן מציע: עסי
־ כל ת ו ק ר י ה! בל ה השנ

י יעזגה ו ג  ש
ד ז ג מ ע י

באור-פרסומאים צנ>


