
מכתבים
ידענו״ ״תמיד
 מסומרפין ד,לוי מאיר את המכירה כאחת

 הכתבה על דעה לחוות ברצוני ומשפחתו,
וב בנייר לקמץ מבלי שנכתבה עליו, שלכם

ה (העולם השמצות
)1525 זה

או שכל מעניין
ב שהיו אישים תם

 של ביתו מבאי זמנו
א והשתחוו ד,לוי,
 כשרק ארצה פיים
 ממהרים אותו, ראו
להשמיצו. עתה

 נכתבו לא מדוע
עכ עד רעות עליו
 כי מסתבר הרי שיו?
או־ ידעו מזמן כבר

את משמיצים תם :אלג׳ם
 מפרסמים שהם מה

 תמיד נעשים שיהודים היא, הצרה עכשיו.
 :משוויצים הם ואז מעשה, לאחר חכמים
ידענו״. ״תמיד
ש מישהו נמצא לא האחרון לזמן עד

 בו קינאו כולם מתנות. ממנו לקבל התנגד
ומאו שמחים כולם עכשיו למשהו. וקיוו
 הליב' כל את ומוציאים בבוץ, ששקע שרים
לוך.

 שכתב הזה העולם לכתב מסויימת ושאלה
 כה טיפוס הוא הלוי אם הזו: הכתבה את

 לכתב זו עובדה הפריעה לא מדוע שלילי,
 כה פרטים לדלות הלוי, של בביתו להיות

שם? בעילום כתבה ולפרסם עליו אינטימיים
שווייץ ג׳נבה, אלג׳ם, יעל

כת צוות על־ידי נערכה תלוי על הכתבה
 של כתב אף בודד. כתב על־ידי לא — בים

 של ביתו מבאי מעולם תיה לא הזה העולם
 אנשים גס רואיינו הכתבה לצורך אך הלני,
מבאי־ביתו. שהיו

מועד כעוד
 שר־החוץ מדברי יותר גדול בזיון אין
 ב־ ״המכה אכספרס: ד,דיילי לכתב אבן אבא

 החיים ואובדן הקרב מהמתוכנן. קשה סמוע
ש מכפי יותר קשים היו במהלכו שנגרמו
ציפינו.״

 שפשיטת למסקנה הגיע טיימס הניו־יורק
 חוסיין, את רק לא זיעזעה בסמוע צד,״ל

 ידע גם הוא עצמו. אשכול את גם אם כי
 בישראל, מפח־הנפש מרגשות שחלק לציין

 להנהיג אשכול של כושרו לגבי והספיקות
 בארצנו שאין מהעובדה נובעים המדינה, את

לשמה. ראוייה פרלמנטרית אופוזיציה
 חברי־ 119 של ועיניהם והלוואי נכון, זה

ב תפקחנה אזרחים, רבבות וכמה הכנסת,
מועד. עוד

חיפה בארי, עדה

ת צוללת, מי מ
 שעל העבודה, תנועת של החזון איפה

 יהודית, מדינה בצעירותנו: חונכנו ברכיו
 נוטלים וזקופי־גו, גאים האזרחים כל שבה
 בחייה, פעיל חלק

בהכרעו משתתפים
 כלל דומים ולא תיה,
 עיוור ההולך לעדר
רועה. אחרי

א כי מוכיח
לחלו עיוורים נחנו
 גבנו ומאחורי טין,

 של ההנהגה מבצעת
נו תככים המדינה
 העולם כל ראיים.
 אחר־ זה על מדבר

 בכלל אנו ואילו כך,
 דמו־ זאת יודעים. לא

צוללת. שאני כמו קראטיה
 לצוללת. דומה ולא צוללת, לא בכלל ואני

המצורפת. תמונתי את ראו ההוכחה:
תל־אביב ניסיהו, עקיבא

יותר״ סביר שנראה ״מה
 יעזור?״ זה ״מה אבנרי אורי של מאמרו

 מאשר יותר בי עורר )1524 הזה (העולם
אכזבה. בי עורר הוא — תהיה

התג לפעולות מתנגד העיתונאי אבנרי
האלטר מהי ובכן, ויפה. טוב כשיטה. מול

ש חבר־הבנסת אבנרי כך על עונד, נטיבה?
הקור לקהל קלה אינה קלה. אינה התשובה

 כל- התשובה אם החסידים? לקהל או אים
 ח״כ של לדרג רק ומתאימה מסובכת כך

 להגביר כדי המאמר? נכתב מדוע ומעלה,
 נב־ שמא או השלטון? נגד ההתמרמרות את
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 : ״כבקשתך״ בתוכנית התחלנו
 נשים אלפי של בקשתן לפי

 את גם לשוק עתה זה הוצאנו
 השימושיים ״מרסי״ גרבי־הרשת

 ״מיקרומש״ בסריגת והמעולים
בוד גרביים 6 המכיל בארנקון

 לירות 7.5 במחיר ושווים דים
 גם צירפנו — וכבקשתך בלבד.

 מפתחות מחזיק : וחמוד קטן שי
 שמונה של סידרה מתוך אחד
 ועד כוכבי־זמר של תמונות עם

 רשת ״מרסי״ גרבי שי־להיטים.
 על לחיות מאריכים ״מיקרומש״

 גרבי 6 גם לרשותך רגלייך.
 אחד בארנקון ״מרסי״ קריסטל
לירות. 6— השתנה שלא ובמחיר
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לו... טוב לא

 קראי חומזכאכימזהצטנוות?
 לילד תני בזמן,ובינתים לרופא

 וטעימות בטוחות טבליות כמה
 הטבליה בטוחות: לילדין. של

 ועונה בקפידה עשויה הזעירה
 של המיוחדות הדרישות על

 מכילות לכך נוסף הילד. גוף
 קיבת על המגן חומר הטבליות

 טעם טעימות: הרגישה. הילד
 לילדין רענן־טבליונת תפוזים
 ועוזרת התנגדות ללא נלקחת

ל״י 1.90 במהירות.
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