
. רקדנית־פולקלור ואני והב, י ד ו  אינני ה
בכלל! זמרת

 תל־אניב והב, פנינה

ייהרם שלא העולם
 כתבתם ,1967 ביולי 11 ביום שנה, לפני

 חישובי־ה־ שלפי דף, שלכם בעיתון־הערב
 ב־ ביותר הגדול אסון־הטבע יקרה מדענים

 בשעה :1968 ביוני 19 בתאריך תולדות־תבל
 ארצות־הברית, שעון לפי בצהריים, וחצי 12

 1600 שקוטרו איקרוס, גרם־ר,שמיים יסטה
בכדור־ארצנו. יפגע ממסלולו, מטרים,

 רעידת־ מכל מאה פי חזק יהיה הזעזוע
לחמי המקבילה התפוצצות זו תהיה אדמה.

רגיל. בגודל פצצות־אטום מיליון שה
מו חזה העולם של הבא שהגיליון כיוון

ל מאחל אני ביום־ההתנגשות, בדיוק פיע
ה בהעולם לא אם מעמד, שיחזיקו קוראים

הבא. בעולם לפחות זה,
חולו! גיהנומי, נוח

ב וטועה: — צודק גיהנונזי הקורא •
 בשירות אסטרונומים קבעו 1968 במאי 2 יום

 בכל- איקרוס הגרם כי האמריקאי, חיל־היס
מיל בשישה — כדור־הארץ את יחטיא זאת
 פסיק שהם — קילומטר אלף 400 ועוד יון

 כדי דיו אך אטטרונוסיים, בחישובים מבוטל
כדור־הארץ. את להציל
לציוני כבוד

 0 604 הזח (העולם .תמרורים׳׳ במדור
 איש' ז״ל, לוריא צבי על דברים פירסמתם

 אתם שאם לי נראה לכן הציונית. ההסתדרות
 לפרסם אטור הציוני, האיש את מעריכים

חיו את איבדה הציונית ש״ו•,הסתדרות ידיעה
שלה.״ והחשיבות ניותה

 אותו, שמעריכים בן־אדם על כשמדברים
ב לפרסם פסול שנפטר, איש על בייחוד
המקום. לא זה כאלה. דברים רשימה אותה

ניר-עוז שפיר, רמי
לנגן עזרה
 וסט־ ג׳וני העיוור הנווד על הכתבה לאור

 שמן אני חושבת ):1605 הזה (העולם פילד
ותפר עבורו, כסף לאסוף שתעזרו הראוי

 העולה לקוראי קריאה במדור־ד,מכתבים סמו
עבורו. לתרום הזה

נתניה כהן, אורנה
בהת לעסוק יכול אינו הזה העולם •
 הנווד עבור לתרום הרוצים קוראים אן רמה.

 אורנה ע!ס ישר להתקשר יכולים העיוור,
נתניה. ,22 הנציב שמואל רחוב כהן,

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתכים. תצלומיהם את

נעים ינתר ־■אדיסנןי־ נינים כל על
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 בלעדיים מפיצים
 סיטונית ומכירה

רחוב
 45 אבן־גבירול

ת״א 227365 טל:

 הס רדיו תל-אביב:
614908 טלפון: 2 הס רח׳

 :והצפון בחיפה מפיצים
69282 טלפון: ״קדרי״

 הרי שניאור בני״ברק:
148 ז׳בוטינסקי

16079 הזה העולם


