
מכתבים
העייף הישראלי

 בבק־ ,הקוראים אלינו, פנה המערכת ראש
 בחקירת הזה העולם עם פעולה שנשתף שה

 מניפת הישראלית: החברה של 1 מס׳ הבעיה
).1520 הזה (העולם ההגירה
ב כבר מצאתי לכך התשובה את והנה,

תו האחרים. בעמודים הגליון, או
 ששומרי על מתמרמר תמיר משה הקורא

 בכנסיית לבקר עליו אסרו משרד־הדתות
 דוב הקורא יהודי. היותו בגלל דורמציון

 שחגורתם הקשישים זעקת את זועק קרון
 טיש־ ומרדכי כהן נעמן הקוראים מתהדקת.

 לסטודנטים השלילי היחס על מתריעים לו־
מתלו גולדגרט אביטל טרמפיסטים. ולחיילים

 העופרים, צמד של תרבותית רדיפה על ננת
 ופינחס ומצביעות, לאומית מקנאות הנובעת
 את המקיפה השאננות כנגד מתריע רויטמן

ויאט־נאם. מלחמת לנוכח הישראלים
ישר הרבה כך שכל איפוא, הפלא, מה
ה את ומחפשים ממדינתם התעייפו אלים
לון דרור, חיים? ממנה לברוח דרך  חו

היחסים מישמר על
)!1520 הזה (העולם כארץ בחור זהבי נתן
ה לשגרירות בוז

 בוואשינג־ ישראלית
 לא שהחליטה טון,

ב ישראל את לערב
הנאציזם. נגד מאבק

 כנראה, הנאציזם,
 על לנגן כשיש גרוע

 מ־ גרמניים רגשות
 אינו אך סויימים,

 כשזה גרוע כך כל
 וחלילה, חס יכול,

עם ביחסים לפגוע
,־״*יי •סם ד,דוד המפל המפל, יהודה

קרית־ביאליל!

והסורים הכלורית הזקן,
 בימים יסתובב לבל אבנרי, לאורי עצתי

 לבין בינו הדמיון כי לונדון, בסביבות אלה
 רב הוא בלייק ג׳ורג׳ הנמלט הבריטי המרגל

בזקן, והן השיער רבת בבלורית הן —
אותך! להפסיד עלולה הכנסת היזהר!
להא עלי למי לדעת ברצוני זאת, ומלבד

ה החבלה לפעולות שנוגע מה בכל מין
למנ או אבנרי לאורי לאחרונה, מבוצעות

סוריה? היגי
להטיל מי על עדיין יודע לא הזה העולם

סוריה על — החבלה למעשי האחריות את
 סוריה שמנהיגי בעוד — אחרים על או

 לפשעים. אחראים שהם בכך מתגאים עצמם
צודק? מי

פתח־תקווה שחר, אריה

וקילוסים השמצות
 הכתבות מדוע לי ברור לא ותיק, כקורא

 הסורי בגבול הצפויה ההתלקחות על שלכם
בחרי כתובות אינן
שכתובות כפי פות,
? כתבותיכם שאר

 השמצות אין למה
נא דברי וקילוסים,

ה־ ? ותשבחות צה
מישהו? מפני יראתם

 לפגוע פחדתם האם
הערבים, בקוראים

העבר בקוראים או
אותכם, האוהדים יים

 נימנה למשל, שאני,
עליהם?

מימין/ דויד
חסידים כפר

/ העולם. את תרים
שם. נא ישארו / נוסעים, כבר הם אם מילא,

חיפה בן־אכרהם, שרה

ספרותי שווי־משקל
ב תיבחן נובל פרס נותני אובייקטיביות

ל נובל פרס שוב כשיחולק הבאה, שנה
ספרות.
ב כי עכשיו, כבר להתערב מוכן אני

 משורר או לסופר הפרס יינתן הבאה שנה
 אז הקרובה, מסביבתנו ערבי לא אם ערבי.

 רחוקה, אסייאנית ממדינה מוסלמי לפחות
אפריקאית. או

 ה־ ניתן לפסטרנק, הפרס לאחר כי זיכרו
)4 בעמוד (המשך

כנימין

שם: נא ישארו
/ השרים אצלנו אוי,

 לבני חגות שני
 ס ק ט ו ר - ן 1 ל ־ ן ב

השנה. לכל לך יספיקו

מהר. ומתיבשים כבימים הם

 יותר קלים בן־לןן־חטקס לבני
יותר ונדחים

 בע־ס הבדלו! עי׳ צרים1םי בן־לון וזזטי
 חברת של הבלעדית ברשותה ישראל

ארה־ב. בע־ם. ובניו בנקחפט סף1י

1ח י0 8נ 3

1
11

□ פול״טכניקו
ה ל ל כ מ ת ה י ר ב ע ה ה ל כ ש ה  ל

חדש קורם נפתח ע ו כ ש ה

טרוידה
מעשית

 המכשיר, מבנה כולל — חודשים 6
 והרכבה. אנטנות תיקונים, כוון,
קודמות. כידיעות צורך אין

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה  5—8 ,9—1 ו
 55 אלנבי מפנת ,17 ברנר תל־אכים,
 א׳ 128 אלנבי תל־אכים,

30 לוין שמריהו חיפה,

1

לבן שבן אבד
 בסביבות אבד זקופות ואזניים אדמדמות עיניים בעל לבן שפן

בתל־אביב. הירקון
 (עשוי השפן מסרגות, זוג ובידיו רגליו שתי על ניצב מיוחדים: סימנים
של מאקרילן יד סריגת לחוטי פרסומת כאביזר משמש אקרילן) מסיבי

הסורג. השפן
 הסורג השפן של המעולים היד סריגת חוטי את דרשי

בארץ. המובחרות בחנויות

 השתחררי מסוימים בימים
 טמפוני בעזרת כעימות מאי

א ה נ די

ת חב׳ :המפיצים י ר ו בע״נז נ

י ו נ מ ה
קיבלת

חשבונך,
 פרע נא

בהקדם. אותו

 רצונך
 בגוף
 חסון

ושרירי
ם הסברה חוברת לקבלת נ י ח  

אל פנה
הגוף לפיתוח מכשירים

תל־אביב 4 9 15 ת.ד.

15223 הזה העולם


