
מכתבים
אשכול התנהגות

לפסיכו מומחה לא גם איש־מדע, איני
 ראש־ממש־ הזה, המגמגם האדם אך לוגיה׳

 את שאיבד איש לדעתי הוא לת־ישראל,
שישווי־מישקלו.

 לאבד אסור — אשכול מר של ובמיקרהו
 אני כאזרח, לכן, לחץ. תחת שיווי־משקל

 — ראיון כל ישקול אשכול שמר מציע
ו ולעולם, למדינה המופנה ראיון ובעיקר,

מגומגמות. מהצהרות יימנע
 כפר־יבנה ואנונו, אלברט

בפאריס ״אל־פתח״
 ב־ לחזות כדי בדיוק לפאריס חזרתי

 ברחובות טיילתי במאי 10ב־ באריקאדות.
ב מהפכת־אוקטובר זה והיה כאילו פאריס

ה מאז מוסקבה.
האי בכל שתתפנו

וב הללו. רועים
 בזי המערכה, אמצע

ת — פאריס לב
 שוב — ודאי צחקו
להתמו עלינו היה
ישר בעיית עם דד
ערב.—אל

האנטי־ישרא־ כל
 והאנטי־שמים לים
ה את לנצל ניסו

 של במסווה מצב.
מהפכניות״ ״קבוצות האלטר

 את הציפו שונות
ואנטי אנטי־ישראליים בכרוזים הסורבון
שמיים.

 עם בכיפה, מלך אל־פתח של דוכן־ענק
 הישראליים ״מעשי־הזוועה״ של תצלומיהם

 הקמנו' לעשות: מה לנו היה הערבים. נגד
 במרחב ״המהפכה שלט: עם מתחרה, דוכן

 והעם הישראלי העם בין הסכם דרך עוברת
הפלסטיני.״
 התיגרות ובאמצע שונים כרוזים פירסמנו

סטוד עם מסויים לדו־שיח זאת, בכל הגענו,
ערביים. נטים

 צרפת פאריס, האלטר, מארק

קטועי־ירגליים צנחנים
 (העולם קטוע־הרגל הצנחן על ברשימתכם

 של ״בהיסטוריה כי כתבתם )1506 הזה
ל שהמשיך צנחן אף על ידוע לא הצניחה

 על־ידי נעזר או רגל, קטוע כשהוא צנוח
פרוטזה.״

 טייס באדר, דוגלאם טעות: כמובן זוהי
תי קטוע  מטוסי־ גף מפקד רגליים, ש

 על צנח השנייה, במלחמת־העולם ספיטפ״ר
פרוטזה. היא גם אחת, רגל

 בשמי־גרמניה נפגע כשמטוסו אירע זה
 ולצנוח, מהתא לצאת רצה באדר באש. ועלה

 מה הגה־הכיוון. בדוושת נתפסה רגלו אך
 רגיל, טייס עבור פאטאלי להיות עלול שהיה

 השתחרר הוא בעייה: כל עבורו היווה לא
 על וצנח במטוס אותה השאיר מהפרוטזה,

תותבה. — אחת רגל
 הצניח שוביו, עם בתיאום יותר, מאוחר

 עבור חדשה פרוטזה הבריטי חיל־האוויר
ללכת. שיוכל כדי השבוי, באדר

חל־אביב אפרון, מיקי

בנידיורק השלמה א״י
 הפולי־ במכון בכיתתי, תמונת־הלוח ר״ב

לפיסיקה. מחלקה רנסלר, טכני
של 20ד.־ העצמאות ביום ציירו, הציור את
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כנידיורק הלוח על הציור
 ממוצא בחור איש: שלושה מדינת־ישראל,

סיני. וסטודנט אמריקאי בחור ,הולנדי
 כרצונכם למדיניות להטיף זכותכם אגב,

ב דיעותיכם את להבליט אבל במאמרים,
 זה ובטתרות־לח!מונות, מאמרי־זרים עזרת

)4 בעמוד (המשך

ת מבחר ה בדיגומי חולצו פנ או ם, ה העונה. בגווני האחרוני
ם סי שבצות או פ ת. בגיזרות מ שו חדי

ת אוריריות, הינן 555 חולצות חו גיהוץ. דורשות ואינך נו
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