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 שזוהי עוד מה אותה. למכור פשע

ישראל. של אוניית־הדגל
 — כזה שם הנושאת שאוניר. בושה

 לכולנו, יקר שם שהוא — שלום
 גרמני. ודווקא אחר, שם בעתיד תשא

כואב. זה
. , י ־ , ט חיפה מ

השם? שווה מיליונים כמה <+

בינלאומית בריגדה
לד אסור אימתי? עכשיו לא אם
ההשתוללות נגד הפעולה את חות

כחן
 משם כי בוזיאט־נאם. האמריקאית׳

השלישית. העולם מלחמת תיפתח
ה האנשים כל חייבים לדעתי,

ברי לארגן בארצו, איש־איש ישרים,
 הוזיאט״ העם לעזרת בינלאומית גדה

ה כדוגמת האמריקאים, נגד נאמי,
ב האזרחים מלחמת של מתנדבים

ספרד.
אלה גם — באחריות כולנו נישא

השע אחת היא השלושה, ד,אוניה לת
 אלה מכל ביותר הגדולות רוריות
ההסתד בממלכת לאחרונה שנתגלו

 הם הכספיים הסכומים אמנם רות.
ולע הפרדסים לעיסקת ביחס קטנים
 היא השפלות אך אחרים, סקים

יותר. הרבה גדולה
ה בפגישת ונוכחתי חיפאי, אני

ראי לא בעירנו. השכולות משפחות
ב מזה יותר ומדכא עצוב דבר תי

שנים. משך
חיפה ארנון, דן

 טבע הקואופרטיב של המוסר
 ואת — האוניה שטבעה לפני עוד

ת הכפול הסבל שאו ת נו שפחו ה המ
שכולות.

אותנו מפתות הן
ה על התלוננה הספרית סריטד,

ה בארץ גברים ״אין בארץ. גברים
 גבר עם להתחתן רוצה אני זאת!

 וזה ילדים, לו וללדת ארבעים בן
 שהם או כולם, בארץ. בלתי־אפשרי

 הוללים.״ שהם או נשואים
השחיתו בארץ היפר,פיה 'מיסכנד״

 מה, משום שכחה רק היא יות.
להת יכולים היו לא ישראל שגברי

 מצאו לא אילו ולהשתולל, הולל
לכך. מתאימות בנות־זוג להם

 עלינו תתלונני אל סריטה, לכן,
 דווקא. מינך בנות את שתבקרי לפני

ה כי ידוע, בראשית ימי מששת
 ולאלהיפך. אותנו, המפתות הן נשים

נתניה שחדרי, אבינועם
 של התפוח את זוכר אינו מי ^

חוה?
וההשוואה השואה
 שהשמיעה שיפר, חנה לקוראה

עם למען משהו לעשות קריאתה

 מייחל ואני לנו, שקרה מה קרה
יקרה. לא שגם לכך

רחובות הוד, שמואל
 הוך הקורא צירף מכתבו אל ^

ל כתרומה ל״י, עשר סך על צ׳יק
קון ״עבור להב, דליה שחקנית  תי

תו את שלח הוא האף״. מ  לפני תוו
ו כי לו שנודע ״ הו ד מוי ס ש  חיי
 ).27 עמי (ראה חינם לנתחה התנדב

תרו את לכן לו החזירה המערכת
מתו.

לדור דור
 לאפ־ נטפלתם מה יודע לא אני
 נתנה לדור דור שהנהלת שרות

 מפא״י של הבחירות לקרן הלוואה
 בפירוש הרי ).1549 הזה (העולם

יתו לאלמנות, נועדה שהקרן נאמר
מהמפ זקן יותר ומי וזקנים. מים
 ויתומה דעת־הקהל אלמנת הזו, לגה
אהדה? מכל

תל-אביב כרקוכיץ, אברהם
 מיקרה שהיא לומר קשה אבל ^

בחיים. הסתדר שלא סוציאלי

ההמצאה פרי
 הישראלי. לדמיון שכר דווקא יש
 פירסמתם אתם אחת: דוגמה הנד,
 תגליתה את חודשים כארבעה לפני
 שהמציאה תל־אביבית, נערה של

העל בחלקו מפרחים העשוי בגד־ים
 הדבקתם ).1536 הזה (העולם יון

 פריקיני. — חדש שם אפילו לזה
 אירופיים בעתונים מצאתי עכשיו
הע ממש שהיא אמריקאית, תגלית

 אבל הישראלי, הפריקיני של תקה
ה החלק את יהוד שהפרחים במקום
 מהווים הריהם בגד־הים, של עליון

דוזקא. התחתון חלקו את

טלילה •טל הפריקיני והפריקיני הדוכסית
 חקוק אושוזיץ של הכחול שהמיספר

ההיס כיצד והרואים זרועם, על
עצמה. על חוזרת טוריה

 פאריס כהן, בני
מי + נן שאינו ו  שיתרום לזה, מו

שלוח לפחות  לנפגעים, תרופות למי
הבינלאומי. האדום הצלב באמצעות

הר,ידמה מישמרות
כ אחוזים במאה צודקים אתם
 הדתי הטירור על כותבים שאתם

לוק אינכם למה אבל הרפואה. נגד
 ומארגנים לידיים העניינים את חים
לפעולה? החופשי הציבור את

שימ ,,חוליםבתי־ד ליד מישמרות
 להפריע החשוכים מד,פרחחים נעו
 גוויות. ולחטוף הרופאים מלאכת את
 שיב־ של — אחרת שפה הדרך. זו

ל מובנת אינה — והטפות נועים
הביניים. ימי אנשי

גבעתיים ברל,!־, .־חל

 כן, מרגישה ברקו הקוראה אס <+>
 בית־חולים. ליד כרזה עם שתעמוד

 בודדה עצמה את תמצא לא בוודאי
שם.

 - קטן הפבום
גדודה השפלות

 להסתדרות, נטפלים שאתם רק לא
ו טיפשה די היא שההסתדרות אלא
עצמה. את מכשילה היא

 קואופרטיב על האחרונה והדוגמה
 האחרון בגיליון טיפלתם בה אופיר,

 זאת: מוכיחה ),1549 הזה (העולם
 מרמה להסתדרות השייך קואופרטיב

 להסתדרות, השייכת הביטוח קרן את
 המשפחות. סובלות אסון וכשקורה
בע־ אופיר, שהתנהגות לי נידמה

 אני ):1549 הזה (העולם ויאט־נאם
 אך טובה, עקרת־בית שאת מניח

גדולה. מומחית אינך השואה בענייני
הש שום להיות יכולה ולא אין
 עם את שפקדה השואה בין וואה

 עמים הפוקדות שואות לבין ישראל
 העולם מלחמת סיום מאז אחרים
ויאט־נאם. מלחמת כולל — השניה
 עוברת זו רחוקה ארץ שעל נכון
 שיפר הקוראה על אבל גדולה, שואה
 מקורם שם וההרס שההשמדה לזכור

 של הלאומית במהות ולא בפוליטיקה
הקורבנות.

 על הכנה הכאב את מעריך אני
 מצרף ואני ויאט־נאם, עם של מצבו

 אותו, שפוקד האסון נגד מחאתי את
 השוואות. לעשות לא מיעץ אני אך

ש בי יחשדו לא שהקוראים וכדי
 אחר, לדם יהודי דם בין מפלה אני

לא עוד אחר עם לשום אומר:

 לא הישראלית שד,ממציאה חבל
 אילו עולמי. פטנט כן על רשמה
 מתעשרת. בוודאי היתד, זאת, עשתה

ל בניגוד ובאירופה, באמריקה כי
ל טוב שוק בוודאי יימצא ישראל,

הזה. המשוגע הפרחים בגד
 גרמניה המבורג, ברזל, יורם

ה <+> עון שהופיעה בתמונ שבנ גר ב
ת ניראית מני ר, הדוכסי הדו מוינדזו
ה, מלכת אליזבט של דה טני  ברי

ס של אמריקאית בתצוגה  וצ־י בגזי־י
 הידועה ,70ה־ בת הדוכסי׳ת אי־דופן.

בח ביותר, האלגנטיות הנשים כאחת
 מפלסטיק, העשוי הפריקיני את נה

ם אתרי אולם שכים הירהורי הח ממו
אותו. לקנות לא לימה

 זה במדור קרימה זכות
קור של למבתביהם תינתן

 תצלומי־ את המצרפים אים
למכתכיב. הם

ז ד כ מי
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חלקית. מישרה תשבצים. מדור עורך )2(
ת בצירוף אישיים, פרטים מו  למערכת לשלוח עבודה, של דוג
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