
מכתבים
:פשיטות־רגל

 מסירת־ של האופנה פשה האחרון בזמן
 בת־ שאינם נושאים על שרים של הצהרות

חום־עבודתם.
 שר־הע־ למשל, רואיין, האחרון בשבוע

ש דבריו שמכל מעניין אלון. יגאל בודה,
בענ הנוגע אחד פרט אין במעריב הופיעו

תעסוקה. ייני
 פסולה פחות לא פסולה. שיטה זוהי

 ליגאל רק מאמין ש״נאצר ההצהרה .היא
 מדוע נכון, זה ואם כזה. משהו או אלון,״

במשרד־החוץ? לא הוא אלון
 את אלון לקח מניין יודע איני אגב,
 הסרן של שמו מוזכר 1952 מאז דבריו:

זיכ בכל כהן, (״ג׳ינג׳י״) ירוחם מפלוג׳ה,
ובספריו. עבד־אל־נאצר של רונותיו

 נאצר: על־ידי המועלים אחרים, שמות
 המי השבועון של ושמו — ז״ל שרת משה

 אחת פעם אף מוזכר אינו אלון יגאל סויים.
הראיס. על־ידי

 הרצליה גלעדי, גדעון

פרלון לא פיל,ורסקי,
 פורסמה )1597 הזה (העולם החג בגיליון

 ״מסוק הכותרת תחת תמונה 33 בעמוד
מ מראה התצלום בעוד סופר־פרלון״ מדגם

.58אס־ סיקורסקי מדגם סוק
תל־אביב רוזנטל, אפרי

המ הטעות על מתנצל הזה העולם !•'
 ראה — המסוקים שני בין ההבדל עופפת.
תמונה.

. . ה להליקופטר כולם קוראים אצלנו .

 לכנות סיבה זוהי האם אבל אגב. אני, גם —
 משום — ארוך* לטוזח חושב כ״לא דיין את

אבנרי? עם מסכים לא פשוט שהוא
 וביהודה בשומרון שהמצב היא עובדה

 זאת. הדגיש שאבנרי ויפה — כרגע טוב,
 רק לשפוט נוכל ארוך לטווח שיהיה מה
 דיין, של מדיניותו את לבטל אין לכן אז.
 קורה. מה נראה שלא עד

הפכפך שר־הביטחון כאילו לטענות, בקשר
ה בפיצוץ טעה אומנם זאת. רואה איני —

טועה. אדם כל אך בירושלים, בית
ירושלים בן־ציון, קרץ

 הזה (העולם ספר עם הצטלם שדיין זה
 אותו. קרא שהוא מוכיח לא עדיין )1598

 מיני בכל מצטלמים ונשים אנשים הרבה
 ירייה אף שירו מבלי כלי־נשק, עם פוזות
אחת.

 אז בתמונות? הסתכל רק בכלל דיין אולי
להשמיץ? לכם למה

תל-אביב ששקולם, גדליה

•  אחרות תמונות כמה כמו התמונה, ו
 מסיפרס נלקחו אבנרי, של מאמרו את שליוו

 הדני דן והצלם יורמן פנחס העיתונאי של
מסדה. בהוצאת שהופיע דיוקן, דיין

ערבי עם פגישה
שי בעיקבות אני ונרגשת נרעשת עדיין

 — צעיר ישראלי ערבי עם לי שהיתר, חה
 כל לו שאיכפת וחושב, גדול־מידות איש

 שמו: את לפרסם אוכל לא מסביבו. הנעשה
בצרות. אותו מלסבך לי חלילה

321ס״א/ ״סופר־פרלץ״ מסוק

58א"ם/ ״סיקורסקי״ מסוק
 כמו דגושה, פ׳ עם — סופר־פרלון צרפתי

ולחזיות. לחולצות לבד שקוראים
צי של שמה פראלון, שזהו היא האמת

נוש הצרפתיים המסוקים כל בצרפתית. פור,
 אלואט פראלון, ציפורים: של שמות אים

ועוד.
בת-ים רחמני, זמיר

.אשר . ב דבקה היא ״מסוק״: למילה .
המ נשיא־המדינה של בהשראתו הליקופטר

ז״ל. בן־צבי יצחק מר נוח,
 על אהודה לא זו מילה הכבוד, כל עם

צ טייס־הליקופטר כי סייסי־ההליקופטרים,
. — להתכנות היה ריך ק י ס  כקורא מ

המ במיבצע שהשתתפו מאלה ואחד ותיק,
 להבא, להשתמש, אבקש — על־ידכם תואר

, הליקופטר. במילה
 אי-שם הליקופטר, טייס

כאן עד דיין
 דיין על אבנרי ח״כ של דעתו את קראתי

 כהונתו חודשי 10 משך )1597 הזה (העולם
אובייקטיבית. דיעה זו אין כשר־ביטחון.

בפדראציה נלהב תומך הוא אבנרי נכון,

 כמה עד (א) בעיות: כמה העלה הוא
 — מאוד רבים ומקורותיו — לו שידוע

 רצו־ מגבול רבים, ערביים צעירים עוברים
 לירדן — ומשם המערבית לגדה עת־עזד,

 אנו ״כאן לו: אמר מהם אחד ולעיראק.
ם י ב ע , ר ם ח ל  שם אבל שם. גם וכן ל

 מתמדת!״ השפלה של ליחס נזכה לא
 מתאמנים לעיראק, מגיעים אלה צעירים

הס לשם ליחידות־חבלה, ומוחזרים בנשק,
טו סיבה איפוא, להם, יש לישראל. תננות

ולחבל. לרצוח בה
מעו וגם כך על יודעת ישראל ממשלת

 רישיו־ במתן ההמונית, העקירה את דדת
מרובה. בקלות נות־יציאה

 אם ומזיקה. מטופשת שלנו ההסברה (ב)
ה בשיקום והרצועה הגדה לתושבי עוזרים

 כל על להודיע למה — שלהם חקלאות
 כל את לעשות ולמה חלקת־תפודים? זריעת

 רק זה והצעקניים? ההפגנתיים בדפוסים זה
מצידנו. עזרה לקבל רצון מכל אותם מרחיק

 אנשי־הרוח של לשיקומם — ולבסוף (ג)
בעו אוהדי־ישראל לכל נפנה הבה הערביים.

 ליטול בארץ, הרצון־טוב בעלי ולכל לם,
 ארץ־ ערביי של השיקום בעבודת שכם

 אלה של ליבם את נרכוש כך רק ישראל.
 ״נחכה מלחמת־ששת־הימים: אחרי שאמרו

לוחמה. עד־כדי עתה והמיואשים — ונראה,״
הנגב עומר, אהרונסון, עדינה

לוחמים פגישת
 התברר מלחמת־ששת־הימיס, תום עם

ה שבסערת תשכ״ז, לוחמי־לאטרון לנו,
 מחברי איש טרח לא — והנופש — קרב

באיזורנו. המלחמה את להנציח קיבוצינו
 החילונו למלחמה. יום־השנה קרב כעת
הקי לארכיון מהמלחמה, תצלומים באיסוף

 ויושב לאטרון מול שנה 17 שישב בוץ
לאטרון. ליד כעט

 מהמלחמה תצלומים בידו שיש מי כל
עימי! נא יתקשר — לאטרון באיזור

שמשון נחשון,ד׳־נ קיבוץ יזרעאל, רמי

טרמפ לקחו לא
 ממשלתיות מכוניות שתי על לדחיח ברצוני

 ,113־598 טנדר (א) לחיילים: עצרו שלא
 בתחנת־ ,16.00 בשעה בערך עצר, שלא

 במארס. 29 ו׳, ביום ,חיפה, של הטרמפים
 באותו סוסיתא, מדגם ,248־764 מכונית (ב)

)6 בעמוד (המשך

ן

הקט! התיקו!
 בכך. צורך אין כי המקרר פנים את תצבע אל

 קטנים פגמים לצביעת נועד טמבור-ספריי
 הילד, של האופנים בבית, המקרר של בצבע

 הגברת של הכביסה מכונת התינוק, של העגלה
 טמבור-ספריי מכוניתך. של צבע פגמי או

 הפגמים. את יתקן נפלאים גוונים באחד־עשר
ולהידור: לנוי פגם. כל מכסה טמבור-ספריי
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 30134־5 טלפון ,12 קרליבך רח׳ תל־אביב, :והמנהלה המערכת
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