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בע־־מ אלקטותיקה מתלם
 30594 טלפון ,68—70 המסגר רחוב תל־אביב,

 21669 טל. ,5 המלכה הלנה רח׳ סוכנויות, ״מנון״ ירושלים,
 67016 טל. ,25 הנביאים רחוב חשמל״, ״טרקלין חיפה,

83 רוטשילד רחוב מתתיהו, אוברוצקי לציון, ראשון
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מכתבים
)3 מעמוד (המשך

אמריקה. לתושבי רק הקשור פנימי, אמריקאי
 בהפגנה זר, דרכון בעלי זרים׳ השתתפו לו

מתרעמים. הייתם ודאי בישראל כלשהי
 חיפה גשן, עובד

 וערבו בויטנאם המלחמה נגד הפגנות •
 הארצות, נל מבני ניכר חלק עולם• ברחבי

המס עניין זו במלחמה רואה ישראל, כולל
 אמריקאי עניין ולא — העולם שלום את נן

פנימי.

1 אנטי־צימחונים
 ב- לקרוא גדהמתי ותיק, קורא בתור

 חורף, גנרל המאמר את עתונכם־עתוננו
)157♦ הזה (העולם
זדו סילופים המכיל

ני בולטת ובו ניים
אנטי־צימחונית. מה

ה בעל טרח לו
 מוצא היה מאמר,
ב צימחונים שאלפי

 וחיים ניזונים ארץ
 — ודגים בשר ללא
לברי נזק כל ללא

ההיפן. אלא אותם,
 של חישוביו לפי
 היו המאמר, כותב

< .׳וגב- בכפ־ להיות צריכים
עוזרי הצימחונים כפר—רי

 ילדים אחוז 35ל־ 40 בין — והטיבעונים
 החי. מן החלבון היעדר בגלל דפקטיביים,

יער. ולא דובים לא
אמירים כפר שלמה, עוזרי

ץ קול אין למי
 רביד ציונה הקוראת של לטעמה בניגוד

 שלהווה טוענת אשר )1574 הזה (העולם
ש טוען אני — נאה קול אין אלברשטיין

איזה? ועוד לה, יש דווקא
 עופרים אסתר של לקולה מתקרב קולה

 בקול־ אותה משמיעים אין שמשום־מה
תמיהה. מעורר זה ישראל.

רמת־השרון חננכא, נתן
 רביד. צ. של מכתבה למקרא נדהמתי

 וגם פוקס, עופרה את אישית מכיר איני
 הכותבת את לא וגם אלברשטיין חווה את לא

הנכבדה.
 גם — השתיים בין ההשוואה עצם אך
גיחוך. מעורר — מכוערת התקפה ללא

 קולה — למוסיקה מומחים ולדעת לדעתי
 הנשי הקול כיום הוא אלברשטיין חתה של

 נמנית אינה .מתחרתה״ בארץ. ביותר היפה
הראשונה. השורה עם אפילו

תל־אביב סימון, מ.
פרסיץ אותו לא

 על בשמי, מכתב פורסם 1573 הזה בהעולם
גווארה. צ׳ה

 ב׳ עניין כל מעולם לי היה ולא אין
ה של הסימפטיה גתארה. צ׳ה ארנסטו

היא. שלי לא — כותב
— לשמי כפילים אין לי, שידוע כמה עד

באיטליה. שכן כל לא
 להביע המתבייש אדם לאותו היא כלימה

 של בשמם ומתכסה בשמו דעותיו־הוא את
אחרים.

סטודנט, פרסיץ, עמנואל
איטליה סיינה,

ובטיחות קסדות
 נגד מחאתי את דפיכם מעל משמיע אני

לתב־ קסדות התקנת
בי־קטנועים.

 עלולה הקסדה א.
 ממה להיםך לגרום

מחוקקיה. שהתכתנו
 הקסדה החורף בימי
ב אך נסבלת, עדיין

החמים, הקייץ ימי
 לכל מאחל הייתי
 עם לנסוע שונאי
הראש. על קסדה
 או קטנוע באף ב.

 מקום אין אופנוע
 איחסונן לשם מיוחד

הקסדות. של
 מתבטלת בת־הזוג את לקחת האפשרות ג.

 אצל בגורם־התסרוקת, לזלזל אין כי למעשר״
הנערה.

 לא זו תקנה מאחרי אם לחקור צריך ד.
קסדות! יצרני של צר אינטרס עומד

אבן־יהודה, טיייי, ציון

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפיס קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

טיירי

בעולם
ארצות־הברית

ם תיז ר ק ק־ מ
חדש

 של מיספרם לראשונה התברר השבוע
 הסעירו אשר הגיזעניזת, קורבנות־המהומות

 130 האחרונות: השנים בשלוש אמריקה את
עצורים. 28,932ו־ פצועים 3623 הרוגים,

 הסנאטור גילה הזאת הסטטיסטיקה את
 המהומות את להפוך המקווה מק־קלילן, ג׳ון

 כל־ לפירסומת לרכב יהיה אפשר עליו לסוס
אמריקאית.
 של פרי היא שהגיזענות להוכיח מטרתו:

וזדוני״. סמוי .קשר
 הוא בה הוועדה, חברי יתר התנגדות.

 ה־ החקירות ועדת והמכונה יושב־ראש,
 זו. לתפישה מתנגדים הסינאט, של מתנח־ת
 בקת הרואים הדמוקראטיים, חבריה בייחוד

 של הבחירות למסע חמורה סכנה מק־קלילן
הבאה. בשנה ג׳ונסון,
ה של צייד־המכשפות אשר אחרת סכנה

ה בתוכניות פגיעה לעורר: עשוי וועדה
 הכושיות. שכונות־העוני של והשיקום שיפור

למסי .שוחד אלו תוכניות מכנה מק־קלילן
ולמתפרעים״. תים

 הצהיר מק-קלילן,״ של הקת יתקבל .אם
 התעדה חברי של בלתי־רשמי דובר השבוע

 ללידתו רק לא הדבר .יגרום הדמוקראטיים,
 למהומות גם אלא — חדש מק־קרתיזם של

יותר.״ ונרחבות חדשות

ויטנאם
תגובה

ת טי ס רי טרו
 17מיג־ למטוסי להתייחם נוהגים בארץ
מצלי הצפון־ויטנאמים אך מסויים. בזילזול

 להפיל כדי רבה ביעילות בהם להשתמש חים
ה האמריקאיים המטוסים את בקרבות־אוויר

טכנית. מבחינה עדיפים
 אמריקאיים מטוסים של המכריע הרוב אך

 קרקע־ הטילים של לזכותם נזקף מופלים
 מסביב המוצבים הם, אף הרוסיים אוויר,

הצפוניות. הערים ולשאר להאנוי
 בקלות, להשתמש אפשר בהם טילים ״אלה

 את ללמוד יכול השכלה ללא אדם וגם
צפוני• מפקד מזמן לא אמר תיפעולם,״

 גם בקפדנות נרשמו שדבריו ספק ואין
בתל־אביב. וגם — בקאהיר

 על להתנקם כדי טיסות־ההאכדווז.
ה חיל־האתיר החל האוויריים כישלונותיו

 בדיוק, שאינם, בתכסיסים לנקוט אמריקאי
מ ב״הימנעות הדוגל המוצהר לקוו בהתאם
אזרחיים״. ביעדים פגיעה

ה הבריטי העיתונאי מדווח
:מהאנוי טוד, אוליכייר שמאלני

 לטייסים ענקיות. האמריקאיות .האבידות
 ההרגשה עתה להיות צריכה האמריקאיים

לטיסות־התאבדות. יוצאים שהם
 מלהקי־ אחוז 50כ־ עיני במו ״ראיתי
נו כשהם האנוי, בשמי היוצאים המטוסים

בלהבות. פלים
 מסחרר, בקצב עולים סאם מדגם ״הטילים

 הנורמה לפי לא אומנם ליעדם. ומגיעים
 אבל אחד׳ נוטוס — אחד טיל כאן הדרושה
 הסר שלא ומה פגיעות. של גבוה בשיעור

טילים. זה להאנוי כרגע
 סאס מדגם טיל על־ידי הנפגע ״מטוס
 את מרגיז ׳ודאי זה אש• של בפקעת; מתפוצץ

טרוריסטית: היא תגובתם האמריקאים.
 לעבר אווירי גל־התקפה שיגרו הם #
 ועדת־ מטום טס בו ברגע דווקא האנוי

 — לאם גיא בשמי הבינלאומית הפיקוח
 ראדיו את לשמוע מדהים היה לבירה. בדרך
 האו־ בעל במטוס תירו ,אל הזועק: האנוי
 הקרב בזמן ממש ׳והירוקים!׳ האדומים רות

האווירי.
 פצצות־שעון, עשרות הצניחו הם •׳

כש המתפוצצים אישיים, במוקשים מלאות
ברחו — זאת עט. או פנס, עפרון, מרימים

 את ראיתי במו־עיני האזרחית. הבירה בות
בבית־חולים.״ השסועות הגופות

צרפת
ההבדל

טן הק
 כך, משום מאוד. רציני עסק הם צעצועים

הבינלאומי הצעצועים שליריד פלא גם אין

ה העולם 1576 הז


