
מכתבים
טובה! שנה

 שבז׳נבה, והריק הגדול מבניץ־האו״ם
 במאמציכם ברכה לכם שולח אני שווייץ,
 הג׳נוסייד בבעיית מצפון־העולם את לעורר

בביאפרה.
 תקוותי את זו׳ טובה שנה ברכת עם קבלו,
במידבר. קורא כקול יהיה לא שקולכם
ואמצו! חזקו

שווי-ץ ז׳נבה, פריהא!/?, א.ג.
 יתר ולכל פריהאוף לקורא התודה •

 ברכות אלינו ששיגרו הזה העולם קוראי
ב נברך כולם את ולחגים. החדשה לשנה
בר־קיימא. שנת־שלוס — טובה שנה ברכת

כתחנה הפוגרום
 שבוע לפני רביעי ביום ששררה האווירה
פוגרום. של אווירה היתד. בתל־אביב

ב מידרדרים שאנו כמה מראה רק זה
 לא המדיני. המצב בגלל המוסרי, מישור

 מיעוט רק זה שהיה בכך להתנחם נוכל
הפוגרום. את שערך

 עדית, המסעדה בפירוק עסקו כשפרחחים
 דובריהם הסבירו מרכז, לקולנוע הצמודה

העסיקו ״הם הנידהמים: לעוברים־ושבים
ערבים!״
לנוכחים. הספיק זה נימוק

פתח־תקווה גלילי, משה

התפו שתי לאחר
ו־ בירושלים צצויות,

 התפרעו בתל־אביב,
ו זועמים צעירים

 החפים ערבים חיכו
 מבלי —< מפשע
מני־ אלה אם לדעת

לא. או חי־פצצות
אלד״ חמומי־מוח

חוש־ כל הנטולים
מינימאלי, אחריות

 עזרו שלא רק לא
 בצורה קילקלו אלא

זדונית.
 תהליך יימשך אם

 כל ימנע לבלתי־נסבל, המצב ייהפך זה,
לערבים. יהודים בין טובים יחסי־שכנות

 חבלנים, לתפוס תנסה שהמשטרה במקום
המת בריסון גם עסוקה ותהיה היתד, היא

פרעים.
,'ל למדינה הנאמנה ברכתי כך משום

 את לתפוס אמצעים חסכו שלא מוסדותיה,
 חום־ בכל אותם להעניש צריך המתפרעים.

 לראות מסויימים, ובמיקרים — רת־הדין
חבלן. כדין חוליגאן דין

בני-ברק סומד, רוני

למונעים ברכה

סומף
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 הולדתו למקום ישר טסים אנו
 ״פיאג׳ו״ ביח״ר :״הוספה״ של

 בקורס להשתתף בכדי שבאיטליה,
לקטנועי למכונאות השתלמות

,,וספה״.
ועולים רפורמים

 אורי ח״כ צדק
 כי כשטען, אבנרי

ה איסור מדיניות
 הרפורמיות תפילות

 המערבי הכותל ליד
 העלייה את תכשיל

 מ־ כל־כך המבוקשת
ה ארצות־ר,רווחה

מערביות.
ה היהודים רבים

 להם אמריקאיים
חו העדר נימאסו

 המיגבלות הדת, פש
ה ויתר הרשמיות
 במדינה איסורים,
 הדת הפעלת על לדבר שלא כישראל. מודרנית

 עצם את ההופך בעידן־האטום, התנכ״ית,
ולקלס. ללעג הדת

 ליהודים אפילו — חופש־דת להיות צריך
מסוגי! רפורמיים

ארחיב ניו־יורק, קוגוס, פרד
 הסילון מחבר הוא קוגוס הקורא •

ה המקום, על אידית הידוע, האידי־אנגלי
 אידיים ומינוחיס מישפטים של אוסף מהווה

ובדיחות. פיזמונים מיכתמיס, בתוספת

חילונית ציונות
 את כאחת ובאמריקה בישראל מקפחים

 ל־ וכוונתי החילונים״ ד,״ציונות לימודי
 לציונות ולא ,1880 מאז מעשית, ציונית

התנכ״יוע ו/או הריגשית
 רבים שליחים לאמריקה שולחת ישראל
גור שלמעשה אך עלייה, לעודד שמטרתם

 שנוגע במה בורותם מטוב. נזק יותר מים
)4 בעמוד (המשך

 את בקביעות ומשפרים נוסף ידע לרכוש תמיד מקפידים אנו אך בעולם, המעולים מן הוא בארץ ״וספה״ שרות
 ובמחירים מוגבלת בלתי בכמות תמיד, אצלינו תמצא ל,,וספה״ מקוריים חילוף חלקי והמוסכים. הטפול רמת

אחר. קטנוע לכל בהשוואה בהרבה נמוכים
 ושרות זולה, החזקה מסור, בטפול שיזכה קטנוע בעולם, הטוב הקטנוע את רכשת — ״וספה״ קונה כשאתה לכן,

בינלאומית. ברמה
 נאמנות. בידיים עצמו ימצא לכך, כשיזדקק אולם — לטפול רחוקות לעיתים נזקק ״וספה״ שקטנוע היא האמת
אחר. קטנוע מכל כפול מחיר תקבל אותו, לטבור וכשתרצה שמירת־ערך, ל״וספה״ מעניקים אלה גורמים

 בארץ. ״וספה״ סוכנויות בכל ובתשלומים נוחים בתנאים למכירה
ם י נ פ ו ס ם ה י י ש א ר : ה ל א ר ש י  ל

בע״מ, לרכב חברה — ״עופי"
1 821865 טל. תל־אביב, ,6 הסדנה רה׳ נ0ז0 1ז / 1 €*1

* פירוק בגלל למכירה *
לתעשיה אולם

1

 דונם של שטח על ממ״ר 300
פתח־תקוה בכביש באזור־התעשיה

914343 טלפון !פרטים
1

ולדוגמניותחשוב
לשחקנים

 רקדן להיות צורן אין
גי? לרקוד כדי מקצועי

 לוי, שמעון ד־,רקדן־וו־,כוריאוגרף
ובלונ בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

כושר־תנועודומיקצב.
 וקורסי־ערב קורסי״בוקר

קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(

: ם י ס ר —03.00( 26 17 13 סל. פ
בערב). 20.00—17.00 לפנה״צ; 10.00

16203 הזה העולם


