
התבט אם אף ערב, בארצות מתונות אויות
ונדי חלשית הסתם מן הינן אלו מעין אויות
 ומביטולן מהן התעלמות נגד והתרענו רות׳

בשישים.
ל קריאה כל במכתבנו היתד, לא כאמור,

 ל־ המתנגדים עם הזדהות בו בוטאה נסיגה•
 הרושם להזמת לתרום ביקשנו בכך סיפוחים.
 מאפיין, לפיו האנגלית, בדעת־הקהל המתגבש
מר את ומונוליטי קיצוני הלן־־רוח כביכול,

היום. ישראל אזרחי בית
לונדון יעקכסון, דן

ה בטכניון מרצה יעקבסון, הקורא •
החות 17מ־ אחד הוא באנגליה, עתה שוהה

 פורסמו לא שמותיהם אשר הישראליים, מים
 החותמים בציון הסתפק העיתון באובזרבר.

 האחרים: אחרים.״ 16ו״ אגרנת כ״אביגיל
 צ׳טלר. ג׳פרי בזנר, רותי ברנשטיין, פאול

הופ אלוין פיין, ג׳רי עליון, מינדה כהן, דן
ציפו לנגהולץ, ורדה ישראלשוילי, יעקב מן׳
 אליוט סוסקולן, ר. פולקוב, אברון לוי, רה

 גדעון ויינרום, ג׳נט סורנסקי, שלמה שטרן,
יובל.

כפולה תמונה
 אם תבדקו תמונה, שתפרסמו שלפני רצוי

המציאות. את תואם זה
מופי )1613 הזה (העולם מכתבים במדור

דיעות במדור ואילו לוי, השם תחת תמונה עה

 תחת תמונה אותה מופיעה גיליון באותו
אל־מצרי. השם

נתניה דוכטרו, גדליה
תמו חלקית. — צודק דובטרו הקורא •

 למדור בטעות השתרבבה אל־מצרי של נתו
 הראשונים הגיליונות הדפסת אחרי מכתבים.
 בתמונה הוחלפה והתמונה הטעות נתגלתה

מ אחד ודאי היה גדליה הקורא האמיתית.
הראשונים. הגיליונות את שקנו אלה

יוקרה מלחמת
 את העם נציגות אישרה בו הברור הרוב

 מנוף לשמש חייב בחינוך הרפורמה הצעת
ב הדשה לתקופה ופתח בביצועה, לתנופה
חינוך.
ה ההנהגה כי רציני, חשש בליבנו קיים
הרחי אשר המורים, הסתדרות של נוכחית

 תדע לא ברפורמה, במלחמתה מדי לכת קה
 את ותתלה החדש, למצב עצמה להתאים
הרפורמה) בביצוע שיחבלו בפעולות יוקרתה
ל קוראת הרפורמה למען המורים ברית

ל מעל להתעלות המורים הסתדרות מרכז
ו יוקרתו זו. מעין מדומה יוקרה שיקולי
ב ורק אך הן המורים ציבור של גאוותו
המת והתחדשותו בהצלחתו החינוך, טיפוח
צי ידע זאת, יבינו לא אשר עסקנים מדת.
ולהחליפם. לקום המורים בור

תל-אביב אמזילק, מליה
 על נוספים פרטים המבקשים קוראים, •
לטל יכולים הרפורמה, למען המורים ברית

תל־אביב, ,239536 ,828681 למספרים פן

לוחמים שיח
לוח שיח הספר לתרגום יד לתת עליכם

 הערבים יראו למען — הערבית לשפד, מים
 וניצחו בהם שלחמו האנשים הם מי וילמדו
אותם.

 למדים שהם ״יהודונים״, אותם אלה שאין
 של התעמולה בפי או חינוכם, על־פי להכיר

מנהיגי־ערב.
ם סי ק ר, מ נירה א/מ כשיר, מלח ני

הלורדים בית
 מגלה אני ברזל: של סבלנות לכם יש

 הזה, העולם של 895 גיליון של 7 בעמוד עוד
 בית־לורדים להקים הצעה ,1954ב־ שהופיע

בישראל.
 בהקשר גם זאת הזכרתם שלא וחבל

לבוחר. בדו״ח רק ולא עיתונאי,
אשקלון גולדשטיין, נורית

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1615 הזה העולם

רב. חיים אורן —
״אמפא״. של נאמן שרות —

חדש!
■* י

 הדוד הינו 1969 דגם ״אמקור׳■ חשמל דוד
 :אלה בלעדיים מיתרונות הנהנה היחידי

ת — ו י ר ח ל א . 8 ש ם י נ ש

 באמאיל־ הפנימית הדופן של ציפוי
 במים להשתמש המאפשר דבר זכוכית,
לבישול. גם הנקיים

 דולר מיליון 22
אחת במכונית

 דולר מיליין 22.4 של כשוזי סמים
 מכונית של מטען בתא נתפסו

בצרפת.
 ״עץ של סי.די. שמן בקבוק
 של גרם 580 רק מכיל הזית״
 רב. התזונתי ערכו אך שמן,
 לכל האידיאלי השמן הוא סי.די

 האפיה הטיגון, הבישול, נוצרות
 : והראיה הסלטים. לתיבול ואף
 הראשון במקום זכה השנה גם

העם. במשאל
 —״המבריחים״: גם אומרים לכן
י.די.0 שמן היחידי הוא


