
מכתבים
)5 מעמוד (המשך
 ):1649 הזה (העולם מדנמרק נוריאל

 חברי־ה־ את מעצבן שהמגן־דויד כנראה
 בתחרויות משתתף אתה סוף־סוף מועדון.

 הדתית־ המפלגה מטעם ולא המועדון מטעם
לאומית.

 מזל, לך יביא שהמגן־דויד חושב אתה אם
ה בצד אותו תצייר שלא סיבה שום אין

 המושב, על טוב יותר או הכובע של פנימי
מהר. יותר קדימה אותך ידחוף זה

גבעתיים רוזנברג, ישראל

חיפוש :■
קרובים

 לי יש עזרתכם. את לבקש רוצה אני
 את לחפש לו לעזור ממני ביקש אשר מכר

בארץ. קרוביו
 תמונתו, מצורפת

 שקרוביו בתקווה
 ויווצר בה, יתקלו

הקשר.
- מהבית שמו  י
סלודובסקי. איציק

 —ז הנוכחי שמו
סלון. ארווין
 עכשיו גר הוא
אנג׳לם. בלום

 בני את מחפש
 :ששמותיהם דודיו
 י־ סלודובסקי משה

 סלודוב־ לאון־אריה
מטב שניהם סקי,
 מהנדס — סלודובסקי שמעון ואת ריה;
מתל־אביב. בניין

בלודג׳. נולדו כולם
 810311, 620 הנוכחית: כתובתו
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שלום
אבר צאצאי לכל לכולנו, יקרה הארץ

ירי רגשות את נכבד הבה אבינו. הם
,,ואהבת־ :בתורה שכתוב כמו בינו

 את אוהבים שאנו כמו לרעך־כמוך.״
 שלימה שהיא בייחוד — הזאת הארץ
והציפו והנחלים וקרני־השמש וטובה

ת רים המד עד החרמון מן בה עוברו
מן בר ת ללא הים, עד המדבר ו לו בו  ג

הירי הם, גם כך — באמצע חוצצים
בני־אברהם, אחינו בים,

 איך דרך
מבלי זו

 אותה. אוהבים
 לחיות להוסיף

ב איש לקצץ
ב־ איש אחיו,׳

 נחפש הבה
 אהובתנו עם

 בידי איש אחיו, אהבת
אחיו. ראש

ש פ ח נ ה' ב תן מה ה  בעזרת לעשות ני
רוחב־לב.
 מעצמנו: נתחיל

 בי' רחבי־לב להיות
 את לכבד לא למה

 מימי הארץ
את לאהוב

ייקל
ייחסם

 בקרב למנצחים
המנוצחים, אל

 תושבי- של זכותם
 — לפחות סלאח־אל־דין

נולדו? שבה הארץ
שב העם שרוב לשער יש בישראל היו

תיו באהבתו להכיר מוכן כויו בז  של ו
 שלא בתנאי — כאן היושב הערבי העם

כאן. ישראל לתקומת יפריעו
 של ליבו רוחב אל לפנות יש וכאן

 לגלות למנצח ש״קל כמו הערבי. העם
תיו בהכרת המנוצח אל רוחב־לב כויו  ז
תיו על כאבו ובכיבוד  ייקל כן — אבידו

 לגלות ורחבות רבות ארצות לבעל
תו בהכרת לב רוחב כו  קטן עם של ז

תו וזרקה אליו התאכזרה הגורל שיד  או
 אחרי שב ושאליה נוצר שבה מהארץ

 בארצות לחיות שנה אלפיים בן נסיזן
ת רו ח א

בו־ הערביים, העמים שבתוך בהנחה
שבי יש — זו בארץ החי זה לל  מיו

ם דעת תו להכיר המוכני כו  עם של בז
תיו לקומם ישראל  ומתוך סאן, הריסו

שב ישראל עם שבתוך וידיעה הנחה  היו
 את המשמיעים וביניהם רבים, יש כאן

תי במלוא המכירים ברמה, קולם כויו ז
 פונה — כאן החיים הערבים של הם

ל לעשות הצדדים שני אל זה מכתב
ההדדית. השינאה שיכוך

בית-זית נוטע, אשר
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בהצלחה. להוסיף אלא לי נותר לא

אנג׳לם לוס פרדל, אילנה

לצעירים ן

נקם! — להשיב
חצור קיבוץ רוזנברג, ערן

המצב י■

(המשך) ב״מלב״ן״שבינינו

 המופנה הפוליטיים, משירי אחד מצורף
שבינינו: לצעירים
ת / דינך נגזר האם / צעיר!  קורבן־ היו

 תוצמת יתד אלי ומרירותך / שיבת־דורן?
הטיבחה? אל / מחר שיובל כלגל /

ך / פקח. עייניך תיי עו רו  את קטוף בז
קין אם עד / מסביב / פטריות־הרעל  / תז

כך! רק תאמר:
 דורך מבן / נכתבת היא אליך זו, איגרת

יש / רעי, עוולות־שילטון על / נכלם

(העו ברקוביץ׳ הגב׳ של לתלונתה בקשר
 הירוד מצבו את המתאר ),1648 הזה לם
 ש־ להודיעכם הנני בחיפה, בית־זקנים של

 כמה עד למלב״ן. שייך אינו זד, בית־זקנים
 צדקה מוסד הינו הנ״ל המוסד ידוע שלנו

פרטיים. נדבנים על־ידי הנתמך
ומש שנה 20 כבר בישראל פועל מלב״ן

 רק לא דומים, למוסדות למופת דוגמה מש
בחו״ל. גם אלא בארץ

ט ר ב ו , ר י ר  ליחסי־ המחלקה מנהל ג
תל־אביב ציבור,

תחרות
צילומים

 בתל־ בגן־העצמאות צילמתי זו תמונת
אביב.
כות־ שתי בין הבחירה את לכם נותן אני

השבוע תמונת
מכי אזרחים או האומלל, הישראלי רות:  תו

תל־אביב זידמן, נאור ספיר.
ת #  הקורא את מזכה השבוע תמונ
ל״י. 10 בפרס זידמן נאור

 מכתבים, השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים

ל תינתן עדיפות צרה.
קצרים. מכתבים

 למכ• תינתן קדימה זכות
המצר קוראים של תכיהם

למכתבים. תצלומיהם פים

 ואספקה יעיל ו־ות1רזגווביה,ע איכות
כ• לווביסים דייקנית
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ד ה ענק עו מקולומבי
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