
מכתבים
)5 מעמוד (המשך
 למרות וזאת ידע, הישראלי שהציבור כדאי
ש הוא שמצער בהם, אמרי של תמיכתו

 של בידיהם נפל בוויאט־נאם השלום נושא
 לזכויות, רק כאן הזוכים כאלו, טיפוסים
והלאה. מהם והחובות
 דעת שלפי האמריקאיים, לשוטרים בקשר

 באותה נוכחתי ואכזריים, קשוחים הם אמרי
ש גאה כה שאבנרי הפנטגון, על הפגנת־ענק

 שאותם לומר רוצה אני בה. להשתתף זכה
 מאופקת בצורה התנהגו ״אכזריים״ שוטרים

 ו־ המסתער ההמון כאשר רק בלתי־רגילה.
ה של הראשית לכניסה הגיע המתפרע
נש מדינה באיזו להגיב. נאלצו הם פנטגון,

 מערכת־ למרכז להתפרץ ינסה שהמון מע
 שמירת על והממונים המדינה, של ההגנה
יחרישו? הסדר

וואשינגטון לוי, דויד
המים על

 על ומשרתים חיל־הים אנשי רביעיית אנו
 סביב הפולמוס את קראנו בזמנו משחתת.

 צידדנו האמת למען מלכת־המים. בחירת
 שהופיעו התמונות סמך על וזאת במרים,
 פרסומת תמונת ראינו אתמול אולם בעתון.

 החלטנו משגעת. תמונה — גולדסטאר של
 של במקומה בחדרנו, התמונה את לתלות
נדהמנו פונדה. ג׳ין — הקודמת נערתנו

וטלי אודי מלבות
 ישראלית, הינד, המצולמת הנערה כי לשמוע

 לשנת המים מלכת מאשר אחרת לא והיא
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 ויואב נחום אהוד, דני,
תל-אביב שנקר,

 מכהנות ונסיבותיה סגניותיה המים, מלכת
 מדוע, הבאות. לבחירות עד תמימה כשנה

ממשי ואינן מהר, כה נשכחות הן איפוא,
 רוצים אנו העתון? גבי על להופיע כות

נויזר, אודי את ולראות לקרוא להמשיך

(יפאן) ונקגאווה (קנדה) גודפרי (ישראל), שרעבי מתחרות
בעניין? מה והאחרות. דרור סמדר גורן, שרה

 תל-אביב ורפי, טדי יורי,
היפות הנכות

 היפות המשתתפות של תמונותיהן פירסום
 )1628 הזה (העולם הנכים באולימפיאדת

 אלה?״ ליפהפיות משותף ״מה הכותרת תחת
 טוב, טעם של בולטת דוגמה לדעתי, היה,

 מכל שונים משותקים או שנכים אמר מי
 לראות אפשר האם האחרים? בני־האדם

בפעולה? אותן
תל־אביב כן־ארויה, אליהו

תצלומים. ראה •

 של תמונותיהן את פירסמתם שלא חבל
 לכן. קודם הנכים באולימפיאדת המתחרות

 צופים הרבה יותר רצים היו שאז ספק אין
 כדאי סקרנות, מתוך סתם בתחרויות. לחזות
באמת. נראות הן איך שתראו

ראשון־לציון גכירציג, ש.

 אולימפיאדת אירועי אחר שעקב כמי
 נס על להעלות שראוי סבור אני הנכים,

 עימם המשתתפים, כל התחרויות. אירגון את
 כה מדינה של מיכולתה הופתעו דיברתי,

 מסובך. כה מיבצע לארגן ישראל כמו קטנה
 במדינה הספורט על האחראים היו אילו

 מתאימים, מיתקנים לבניית דעתם את נותנים
 ישראל תוכל לא שבעתיד סיבה שום אין הרי

הרגילה. הספורט אולימפיאדת את גם לארגן
תל־אביב יפעת, שמואל

שלום: לא
ישר ערביי של האחרונות ההפגנות עקב

 חדלתי מהאף. לי לצאת השלום התחיל אל,
 אני ושותפיו. נאצר עם לשלום להשתוקק

 פי על אלי, יחסם את להם להחזיר רוצה
 מכיר אינני והלאה מהיום חרטום. ועידת

 עם משא־ומתן לנהל רוצה אינני במצריים,
 נמאס איתם. בשלום מעוניין ואיני הערבים,

ש מנאצר ולבקש הברכיים על לעמוד לי
ברכיו! על הוא שיעמוד ידידי. להיות יסכים

לון גולדגרט, חגן חו
 הפגינו הפגינו. לא ישראל ערביי •

המוחזקים. בשטחים פלסטין ערביי

לאומני? או לאומי
 הזח (העולם כהן שלום מצטט בטורו

 שכתב: פטרלנד ההולנדי העתון את )1628
 לאומני. עברי אני — אבנרי אורי ״קובע

 ערבים עם משא־ומתן לנהל רוצה אני
חמו טעות־דפום כאן שישנה או לאומניים.״

 יש כידוע מדוייק. אינו שהתירגום או רה,
 לאומניות, לבין לאומיות בין יסודי הבדל
 מתאר אינני שוביניזם. שנקרא מה שהיא

 כשוביניסט. עצמו את הציג שאבנרי לעצמי
לאומי״. ל״עברי היתד, ודאי כוונתו

 ראשון־לציון סגל, עדי
מי״ בין ההבדל • ש ו״לאונזני,״ ״לאו

 הדיק- את תואם אינו בשפת־העם, השתרש
 לאומיים בערכים הדוגל אדם העברי. דוק
שם לאומן, הוא  במהפכה הדוגל שאדם נ
מהפכן. הוא

בטן כאבי
 את )1626 הזה (העולם לקרוא התפלאתי

 במקום מרמת־גן. נ, א. הגברת של מכתבה
בתבלי המרפא שחמון, עזרא מר את לבקר

 את ממנו ולקבל מגשימים, במושב נים
כל ללא התרופה

תון7 סטר סו את ?
תדהר המיוחד העשב דית

אותו העיקר, שהוא
 שהוא שנה 30מ־ יותר זר, מהודו. הביא
 בארץ, ביקוריו בעת תשלום כל ללא מרפא
נגדו. הוגשה לא תלונה ושום
 ובהתיעצות, בהוצאות לחסוך רוצים אם

חבר שגם הדבר ומפליא כאב־בטן. מקבלים

 את שחמון ממר לקבל במקום המערכת,
 ידע מאין תבלינים. קילו חצי קנה התבלינים,

המידה? את
 תל־אביב תדהר, דויד

אישיות בעיות
ב לקופת־חולים, נכנסתי בנובמבר 7ב־
 בחדר לרופא־עור. בחיפה, אבן־סינא סניף
 של חשמל מנורת מהתקרה תלויה היתד,

וואט. 60
 לי אמרה מבוגרת, קצת שהיא הרופאה,

 טוב רואה לא והיא היות למחרת, לבוא
 כל שמאל. רגל על לי שיש התפרחת את

ו הזאת, מהמנורה רק היה בהדר האור
בערב. 5 היתד. השעה

 יום- להפסיד צריך שאני מכך מתבקש
 יכולה לא שקופת־חולים משום עבודה,
חזקה. יותר מנורה שלה במרפאה להתקין

קרית־אתא ווים, גדליהו

התהום מן חזרה
 ל- שנשלח ל״י 25 סך על הצ׳יק בזה רצוף

ה על כפרם משער־הגולן, מנדלוביץ׳ נמרוד
 שעברה (בשנה לעתונכם ששלח בדיחה

 התהום סף אל המדינה את אשכול לוי הביא
 הנ״ל קדימה). אחד צעד עשה הוא השנה —

 הבדיחה את שמע אשר ,12 בן נער הוא
 יכולה מה להסביר ולמותר אחרים, מפי

 זה למעשה וההבנה האחריות מידת להיות
זה. בגיל נער של מצידו ולתוכנו,
 הסכים הדבר, על עמו ששוחחנו לאחר

 לזכות רוצה אינו כן, ועל שגה, כי אתנו
 מאיחנו וביקש מהמעשה, טובות־הנאה בכל

כך. על לכם לכתוב
 בכך להביע מבקשים הנער של הוריו גם

 נערות, למעשה בנם נתפס כי על צערם, את
חרטה. של זו דרך עצמו על שקיבל ושמחים

 מחנכי בשם אלפא, אלה
 השומר- של החינוכי המוסד הכיתה,

כנרות בקעת הצעיר,
 לקרן הצ׳יק את יעביר הזה העולם •
ביאפרה. ילדי למען

בהטקזפר-קרמזן


