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598.— תורכיה רודוס, יון, — יום 14
1145.— צרפת שוויץ, איטליה, תורכיה, יון, — יום 28

1300.— איטליה שוויץ, צרפת, ספרד, — יום 27
לוקסמבורג שוויץ, איטליה, — יום 29

1385.— צרפת אנגליה, בלגיה,
 טובים בבתי־מלון פנסיון
 מפוארים. באוטובוסים טיולים

מוגבל, בלתי בזמן אירופה בכל קמפינג
 ציוד. השאלת מכוניתך, עם נסיעה כולל
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ולהרשמה, נוספים, טיולים עם חוברת נוספים, פרטים לקבלת

ה : פנ ו י מ
 ,8 המלך דוד ירושלים, 4 הרצל נתניה, ,14 פרישמן תל״אביב,

נפתי. מרכז אשקלון,

מכתבים
)5 מעמוד (המשך
 בר־ לאוניברסיטת תרומה עם (בקשר ריבלין

 היו ),1438 הזת (העולם בכתבתכם אילן)
 שמץ כל שאץ עוד מד. לחלוטין, מיותרות

 מהן. הנובעות באימפליקציות אמת של
תל-אביב (ריבלין), יריב ישעיהו

״ יכנה ״מי ת... בי
 ה־ ידי על שנחקק הדייר, הגנת חוק

 מל־ בזמן חיובי חוק היה הבריטי, מנדטור
 להוק הפך הוא עתה השניה. חמת־העולם

פסול.
דירות. ספסרות למנוע החוק נועד אז

 מגן שיכונים, מלאה כשהארץ כיום, אך
בעלי־הבתים. את ומקפח הדיירים על החוק
 רבים, חלוצים נמצאים בעלי־הבתים בין

 ותרמו יהודיים, פועלים בזמנו שהעסיקו
מקו נמצאים הם עתה הציוני. למפעל הרבה
 דמי־ אפילו עמלם. מפרי נהנים ולא פחים,

 'לדייר, נאה מקור־הכנס־־. משמשים המפתח
הנבס. של האמיתי לבעל מגיעים ואינם

 בעל- כל שעל ברור סטאטיסטית מבחינה
 בבחירות דהיינו: דיירים. הרבה ישנם בית

 ואפשר הדיירים, קולות על לשמור כדאי
 האם אד הבתים. בעלי קולות את להפקיר

ייקרא? צדק לזאת
תל-אביב גולדברג, דויד

והגזים היטדר
ה מלחמת על המבחיל״, ״הנשק בכתבה

 נכתבו ),1438 הזה (העולם בוזיאט־נאם גזים
 על שבח דברי

היטלר.
 היטלר כי כתבתם

ב השימוש את מנע
 במלחמת־העולם גזים

 שכח לא כי השניה,
 מל־ של הזוזעות את

מ בזמן חמת־הגזים
הרא העולם לחמת
 היא האמת שונה.

 העמים רוצח אחרת:
 בגזים, השתמש לא
 שבנות־ה־ ידע כי

גובלמן להש־ מסוגלות ברית
נגח. בגזים תמש

אי אנשים, מיליוני שהרעילו תאי־הגזים,
 צבא בין קרבות מאשר מזוועים פחות נם

יותר. אף ויתכן בחזית, לצבא
 מפגין אני השניה, במלחמת־העולם כחייל

 בשבו״ שנכתבו המילים על צערי את בזה
 השימוש את היטלר מנע כאילו עונכם,
אנושיות. סיבות בגלל בגזים

חמל שדה בובלמן, צבי
 שהיטלר העובדה את ציין הזה העולם

 זאת קשר בקרבות, בגזים השתמש לא
 רעילים מגזים נפצע עצמו שהוא בעובדה
 הערכה של הבעה כל בכך היתה לא בחזית.

מוסרית.

אתה? מי
 לידידות הליגה על יריב זיוה של הכתבה

 מעידה ),1439 הזה (העולם ישראל־גרמניה
ישראל, שליטי על

המדיני, כשרונם ועל
מאמ מעשרות יותר
רציניים. רים

 דיינה גדעון עם
לידידות, הליגה יוזם

 אשכול לוי מואילים
להת מאיר וגולדה

 נשיא דברי על ווכח.
 אל־חביב תוניסיה,
מ הם אין בורגיבה,

ה ברצינות גיבים
ראויה.

 מי עם לי אמור
 מי ועם מדבר אתה

אתה. מי לך ואומר לא,
ירושלים חבר, רינה

צודקת לעולם טעות
ואנדנ־ מבסיס היום שוגר רב מדגם טיל

המשמר). (על ברג
תל־אביב קורא,

ת — קולק תדי ב ו ח ל אפריקה־א״י ל
במעריב). (כותרת השקעות

ירושלים מרדכי, בן חיים

 אל־ פעיל של צו־על־תאי בקשת נדחתה
במעריב). (כותרת ארד

ירושלים פהן, שושנה

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למפתכים. תצלומיהם את

חבר

1440 הזה העולם


