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מכתבים
איחולי
 הזה, העולם למערכת האיחולים מיטב
החדשה. האזרחית השנה לקראת

אנטוורפן קופל, אכרהם
אשכול של כקיבוץ
מא המסתתרים האנשים על שלכם הגילוי

הוא אשכול״ בדיחות ״כל החוברת חורי
).1530 הזה (העולם סקופ באמת

ב כך על עבר שהמערך הוא המעניין
 מי שיגלה איים אז שעד למרות שתיקה,

מסע־ מאהורי עומד
הנוראי. הבדיחות

ש העהונים, גם
 ימים כמה הודיעו

 חקירת על לכן קודם
 לא בנידון, המשטרה

 הפרשה את הזכירו
יותר.
בשתי הגיון ויש

 הזמן כל הזו: קה
ה באוזנינו, תיארו

תוכ כאילו אזרחים,
ב־ מסע־הבדיחות נן

 על־ידי חדרי־חדרים,
ל עדינות מפלגות

 לא־דמוקראטיות. זדון כוונות מתוך שלטון,
 צעיר עומד הפרשה במרכז כי מתגלה והנה,

 אשכול, לוי של בקיבוץ וגדל שנולד ישראלי
האחרונות. בבחירות בו ושתמך
 סלע מודיע מספיק, לא עוד זה כל ואם
המערך! עבור יצביע בעתיד גם כי חגיגית

תל-אניב גבעון, אריה
אולי

 חוברת את באמצעותכם להשיג אפשר אולי
הבדיחות?

בדוכנים! אותה מוצא לא כבר אני
תל־אביב הר, גדעון

יקר הומור חוש
 ש־ הסיבות על סלע, אורי של ההסברים

 לא הבדיחות, חוברת את להוציא אותו הניעו
כלל. משכנעים

 סלע מוכן היה חוש־ההומור בגלל האם
 איזה בעצמו הבין לא האם בחובות? לשקוע

שלו? התעלול יגרום נזק
 הוא בי במערך, כתומך הבין, לא האם
תל־אביב המאירי, חנוךהמערך? אויבי את מימרת
ק... צחוק צחו

באמת זה לציון. ראויה הכתבה כותרת
״ אבל צחוק, ״צחוק .. חיפה לוי, שלום.
 לומר: מדינת־ישראל יכולה אלה כגון על

מצחוק!״ למות ״אפשר
חדרה גיורא, עוזי

הנזקקים למען
לי חמש בסך תרומתי, את מצרף הריני

בבית־שאן הנזקקות המשפחות למען רות,
).1530 הזה (העולם

 הדרך את תימצא שהמערכת מקווה אני
המתאי לכתובות ולהעבירם התרמות לארגן
תל היותי בגלל צנועה, היא תרומתי מות.
 הקוראים שציבור מקווה אני עדיין. מיד

יכולתו. כמיטב יתרום
קרית־ח״ם שרייכר, שמעון

ץ הימים אחרית חזון
שוק ליד צילמתי שבתמונה השלט את

כירושלים השלט

ל זקוק אינו הוא בירושלים. מחנה־יהודד,
פירושים.
 שבו החזון ייהפך מתי לדעת, רק מעניין

למציאות?
 ירושלים פלמור, יורם

 שכינות של שלם גוש בירושלים יש
ש ועוד, זכרון־יעקב זכרון־משה, הנקראות

תמונה). (ראה ״זכרונות״ קוראים יחד לכולן
הפיצויים ופך הרם בכור

לרב הפיצויים פרשת על לקרוא נידהמתי
)4 בעמוד (המשך
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 שויצרי דיוק —
 גלוח במכונת
שויץ. תוצרת

 שני בעל בעולם היחידי
 נשענים. מנועים

 במשך חשמל ע״י. נטען
 שבוע ומגלח אחד לילה
 דאגות ללא ימים

חשמל.
 בזק גלוח ראשי 2 בעל
 לשפם מיוחד ראש בעל

ופיאות.
ס
ריאם מפעלי מתוצרת
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