
מכתבים
הדוב חיבוק

 קלע אבנרי אורי שח״ב בלבד זו לא
 את שתקף שעה מילה בכל למסרה הפעם

 שיטת־הבחירות לשינוי יוסף דב של הצעתו
 הייתי עצמי אני — )1611 הזה (והעולס

 אחוז־ כל לבטל בדרישה מרחיק־לכת,
ב לחוסר־התחשבות רק הגורם — חסימה
בוחרים. רבבות

 כמיליון לקלפי ילבו הבאות בבחירות
 אם בחירה. בעלי־זכות ורבע מיליון מתוך
 לשמונת גם סיכוי יהיה אחוז־החטימה יבוטל
לכנסת. נציג לשלוח בוחרים אלפי

 אומרים רוחנו, לפי אינו מסויים כשחוק
 הבחיי ״ביום ואנשי־השררה: השופטים לנו

 העובדה מלבד המחוקק.״ את תשנו — רות
 י מבטאים אינם החוקים מרבית כיום שגם
ש ייתכן לא — העם רוב של רצונו את

 חוקים תחוקק פשע, על חוק הכנסת תוסיף
גאווה. ברגל רצון־העם את שיידרסו נוספים

 רק להשאיר יש אחוז־החסימה, יבוטל אם
 זוכר״ שלא מי אחת: לגיטימית מיגבלה
 חייב יהיה קולות באלף־אלפיים לפחות,
 לירות, אלף 10 או חמש של קנם לשלם
 חומר־הבחירות של הוצאות־ההדפסה לכיסוי

המינהלי. הטיפול והוצאות
ירושלים דגני א. יצחק

 לביטול הצעת־חוק הגיש אבנרי ח״ב •
האחרו הבחירות אחרי מייד אחוז־החסימה

פה־אחד. זו הצעה דחתה הכנסת נות.
מלפת־המים

 בגלוי אביע אם תתנגדו שלא מקווה אני
ו .1968 מלכת־המים תחרות על דעתי את

 יכולה רק אני ברמיזא, לחכימא שדי מכיוון
עשירה כשאהיה הבאה, שבשנה לכם להבטיח

דייל מרים
ו חיילים חברים, המון־המון לי ויהיו נורא

 וגם לנשף כרטיסים הרבה שיקנו טייסים,
 למלכת־ כן גם אבחר — קצת ישתוללו

.1969 המים
 מועמדת וייד, מרים
תל־אביב לתחרות, סופית

ץ אופטימית ראייה
 הזה (העולם אבנרי אורי של אמונתו

 — לשלום הערבים של בנכונותם )1609
יתר־על־המידה. אופטימית

 למשל, מציע, יארינג, גונאר שליח־האו״ם,
 סחורות מעבר או ישראלי שייט של הסדר

 אינני חלקית. נסיגה בתנאי — ישראליות
 נשאלת אך יוקרה, של אספהטים על מדבר

 ששבוע לנו יערוב מי הפשוטה: השאלה
 יקרעו לא וביצועו, חתימת־ההסכם, אחר

 ולא החתומה פיסת־הנייר את הערבים
מעבר־אוניות? יאפשרו
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ההפסד מי שר
 של תואר במתן ידכם לחזק לי הרשו

 לייבוביץ ישעיהו לפרופסור הוגה־דיעות
 הפרופסור כי אף — )1610 הזה (העולם
מצידי. לאישור או לחיזוק זקוק לא בוודאי
 את מכיר בתחום־המחשבים המצוי כל

 פרופסור של במינה המיוחדת תרומתו
 החשיבה של המסובכת בסוגייה לייבוביץ
 החריפים ניתוחיו והקיברנטיקה. האנושית

 פעמים השמיע אותם לייבוביץ, פרופ׳ של
ביטאו מחשבות, דפי ומעל בהרצאות רבות

 ה־ הספקולאציות לפיזור רבות סייעו ננו,
 המחשב את שאפפו וחסרות־השחר דימיוניות

העקרו מיגבלותיו על הצביעו האלקטרוני,
המחשב. של ניות

 להגיע, המחשב מן המונעות מיגבלות אלו
האדם. של ליכולת־ר,חשיבה אי־פעם,

לא לייבוביץ, פרופ׳ פירטם הדת בנושא
)6 בעמוד (המשך

)16!(|18ח
 דפילן
 להורדת

 מיותר שיער
 באיכות
 שוייצרית
ר & נ פ ב ס !

ת רו בג
ס ומוקדמות לאקססוני

ד • ע ו מ ל ל י ר פ ר — א ב ו ט ק ו 1 א 9 6 9
ת בקבוצות הלימודים • נוחים ובתנאים קטנו
 והרשמה פרטים
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