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 קיבלת

 חשבונך
 פרע נא

בהקדם. אותו

 פרפרים תערוכת
בינלאומית

 תחביבים אוספי בשילוב
התע בגני עין. מרהיבי

 מדי המזרח יריד רוכה
בלילה. 12 עד 5מ- ערב

רכז ץ מ פו ש ה
 המוזאיקה בנין עבודות סוגי כל מקבל

 בנין ונגרות מסגרות
וטסטים פלסטיק תריסי

 (בחצר) 14 שינקין רחוב תל־אביב,
י ר ש ו א

 בשני המיוצרים בן־לון-לודז׳יה גרבי דרוש
 של הבלעדיים היצרנים לודז׳יה ע׳׳י דגמים

י־ בארץ. בן־לון גרבי
 חזקים ועדינים, רבים הם בן־לון גרבי

 ושומרים בביסים זיעה, בפני עמידים ויציבים,
צורתם. על

ארה״ב בע״נז, ובניו בנקרופט יוסף וזב׳ של הבלעדית ברשותה ישראל בע״נו הברלו! ע״י מיוצרים בן־לון חוטי
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מכתבים
השנה איש
 פינחס הכלכלי הקוסם — השנה איש

ספיר!
— המרחב איש

דולו; אריק
— ד,בטחון איש
הקטן; איטר

ה — הדת איש
 אור- אפרייש פרוס׳

בו;
— הכנסת איש

אבנרי; אורי
— הספורט איש

לוי; רפי
— התיאטרון איש

בורשטיין. מייק
חיפה סנדוכסקי, דויד

הראל. איטר — השנה איש
ירושלים בראלי, אברהם

כהן; חיים העליון השופט — הדת איש
אביבי. אלי — צעיר איש

רמת-גן דור, רוחמה

השנה איש לכתבת להוסיף מציע אני
נשכחים. לאנשים מיוחד מדור

 משה שמה או לבון, פינחס — נשכח איש
למשל. טבנקין, יצחק או סנה,

גבעתיים בדרור, רמי
 קול- קריינית בן־יהודה, יעל — השנה אשת
 הרדיו הנהלת עם הסתכסכה אשר ישראל,

גר לתוצרת פירסומת לשדר סירובה בגלל
ה היחס מעל כך על־ידי זשהתעלתה מנית,

האחרת״. ל״גרמניה המקובל ישראלי
 בת-ים אלכשן־פרושנסקי, דניאל

איפר של יורשו
הקטן? איסר של יורשו להיות מתאים מי

סנדוכסקי

הקטן דויד
הקטן. דויד לי קוראים הרי אני!

אשדוד מויאל, דויד

הנעולים המדע שערי
 כי המדינה מנהיגי מכריזים בישראל

 והמדעית, התרבותית לרמתנו לדאוג עלינו
ל שיש הכמותית לעדיפות כמשקל־נגד

ה את כן, אם יסבירו, איך ערב. מדינות
ה שערי ננעלים בשנה שנה שמדי עובדה

 קיימת וכי וטובים, רבים בפני אוניברסיטות
ה במוסדות אוכלוסיה התפוצצות למעשה

הגבוה? חינוך
 קומוניסטיות, דווקא לאו רבות, במדינות

 על־ידי האוניברסיטות, אל תלמידים דוחפים
מ אותם ומשחררים עליהם שמקלים כך

 בישראל בכך. הכרוך הכבד הכספי הנטל
 וגם הכניסה על מקשים גם ההיפך: נוהגים
גדולים. סכומים גובים

חיפה סטודנט, ישועתי, אורי

לעדים עונש
 את להעניש יש מאשר שיותר סבורה אני

 יש מפתח־תקווה, הרופא את שהינה מי
 עדים שהיו האנשים תריסר את להעניש
לזוועה.

 ואילו חזקים, דחפים מתוך פועל הפושע
ה יותר. רב פשעו מתערב, שאינו הצופה

 מאדישותם כאלה אנשים לנער יכול עונש
הבהמית.

 תל-אביב פאר, דרורה
הראשון המדינה מכקר

 (ראה התנ״כי הביקורת שמוסד רק לא
ל ובניגוד יותר, נמרץ היה יהושוע) ספר

 את ברבים מפרסם היה שלנו המדינה מבקר
 (העולם והמכחשים הגנבים המועלים, שמות

 חמור היה העונש שגם אלא ),1510 הזה
הזכיר אותו למשל, עכן, של במיקרה יותר.

1511 הזה העולם


