
מכתבים

 תה-קר כמו אין ולקרירות, לרעננות הצמא, לשבירת
באמת. המרווה המשקה ויסוצקי,

 דיכטר א. ד״ר של מחקריו לדוגמא, זאת. מוכיח המדע גם
ביותר. המרווה המשקה הוא תה-?ר .בעןק

אחר. משקה מכל קלוריות כתות מכיל תה-קר כן, על יתר
קוביות קרים, מים חזקה, תה תמצית להבנה_: לק קרתה-
הטעם. לכי לימון, ובלח סוכר קרח,
ת׳־א. 147 ת.ד. אל כתוב נא תה-קר. של מרשמים לקט דורש לכל לשלוח נשמח

קר תה - העיקר בקיץ
רנה! תה, תה, נ־יפק תה, יפק9 וזנה, *יפק

זד3—

)3 מעמוד (המשך
לאנטי־שלום. יגרום שזה בייחוד יפה. לא

לפיסיקה, מח׳ אורן, ראובן
ארה״ב ניו־יורק, טרו',

כשבת! מנוחת־ראדיו
ו בשבת. מנוחה לנו נותן לא הראדיו

ל בחוסר־טעם. בשידורים נוהגים בכלל,
 ישראל בקול שידרו 1968 ביוני 7ב־ דוגמה:

 הבאות: המילים עם שיר ובה תוכנית־זמר,
 קנדי' בשם לא נשיא/אז להיות תרצה ״אם

קנדי! בובי על בימי־האבל בדיוק וזאת —
 הפסוק עם מסכים לא לגולה ציון קול
 בשבח, ושמח שקט להיות שצריך האומר
 על סיפור מתוך דראמאטי בקול מקריא
 ב־ העומדת אשד,

 מי- ליד בית־חולים
ודמעו טת־בעלה,

ה על נופלות תיה
האיש. של פצעים
 שידר ישראל קול

 מחזה ביוני 21ב־
שו בו קיבוץ על

 לכבוד לחיים, תים
ה ביום הניצחון,

המלח לאחר רביעי
 ופיתאום — מה
אהרליד והתפוצ־ פגזים קול

צויות.
 שיש לקהל להוכיח שמנסים מבין אני

 הזה, בעולם לחיות, לנו תנו אבל כוננות,
 שידורים בלי האחד השבת יום את לפחות
כאלה!

תל־אביב אהדלי]־, ז׳ל!
בדכי

 ארץ׳ שזוהי לא היא אמריקה עם הצרה
מיש או סטאלין של מרוסיה יותר אלימה

 והתנג־ בעבר אנטי־בריטי טרור של ראל
בהווה. שויות־גבול

בש מצויים שבארצות־הברית היא הצרה
 להתפוצצווג הדרושים המרכיבים כל פע

 מיליונים, של גודש כלכלי, שפע שואתית:
 של ותוהו־ובוהו — מתקדמת טכנולוגיה

כש כלום, עוזר לא שכבר וחוקים, תקנות
בעייה. להסדיר רוצים

 דיוקנם של קורבנות היו אחיו, כמו בובי,
 שונא ואדם לסמלים, הפכו הם הציבורי:
 אוד לרצוח יכול כשהוא מאוד שמח ומתוסבך

שלו. הצרות כל סמל
ברגר, שאול

ארצות־הבריוד וואשינגטון,

ואי־דיוקים מק־קארתיזם
באוני הפושה המק־קארתיזם על כתבתכם

 תל־׳אביב ברסיטת
ל אות־אזהרה היא
ישר. אדם כל

— לעתיד כסטודנט
 את אסיים בו ברגע

— בצה״ל שירותי
פע עתה שוקל אני

 לנסוע לא אם מיים
זרה״ לאוניברסיטה

ל ללמוד לא כדי
 של באווירה פחות

כפייה.
גורן, שאול

איישם

 כתבתם גם לוי מיכאל ד״ר על במאמרכם
 ארי- ד״ר נכון: לא זה נשוי. אריאן שהד״ר

ה כמחצית לפני אך נשוי; אומנם, היה, אן
 עם גרוש הוא ועתה מאשתו נפרד הוא שנה
ובת. בן — ילדים שני

תל־אביב האוניברסיטה, סטודנטית,

ץ נשים אין מדוע
 של ההדרגתי היעלמו על להתריע ברצוני

 לנו היתה ישראל. של מחיי־ד,מדיניות הנשים
 גולדה בהיסטוריה, הראשונה שרת־החוץ

 מועצת־הפועלות תותחי כל לנו היו מאיר.
והחלוצות.
כ להעלות יכולה איני ,1968ב־ עכשיו, מ

מדי תושיה בעלת אשר, של שם אף רוני
 שולמית ח״כ אחרי — ויושר־לבב נית

אלוני.
 של לחברה הישראלית החברה הפכה כלום
גברים?

חיפה שאולי, אביבה
לאורהיס היחס
 הזה (העולם במכתבו קובל שמעון לוי
 אינו אך מהולנד, לאורחים היחס על )1607
 פיט־ מהווה מכתבו ולכן עובדה, שום מביא

פום־סתם.
ששמ־ חושד אני המצורפת, התמונה לפי
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1609 הזה העולם


