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 רקדן להיות צורך אין
גיז לרקוד כדי מקצועי

ן הרקדן־והכוריאוגרף עו מ  לוי, ש
ובלונ בניו־יורק אולסני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

תנוער,־ומיקצב. כושר־
 וקורסי־קרב קורסי־גוקר

 קורס) בכל בסבוע שיעורים 2(
—8.00( 25 17 13 .70 :0'0ו9

בערב). 20.00—17,00 לפנח״צ; 10.00

הדיון הליכות
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פיע הו
של ספרו עממית, בהוצאה

 דאלי סאלבדור
גאון" של ״יומנו

 הספרים חנויות בכל להשיג
______ל׳׳י 4.30 המחיר

מכתבים
 האנשים רוב

 הבעיות לבעיית
 מתנהל והנה

לפתור, שרוצות

כליימן
של לשלום כים

 פיתרון מחפשים במדינה
שלום? להשיג איך שלנו:

 המעצמות. ארבע של דיון
 הסיב־ את זמנית, לפחות

 ל־ ישראל בין סוך
מדינות־ערב.

הריש־ התגובה
אסון. מית:
מדוע? ש,־אלת: אני

יו אסון יש האם
ה מאשר גדול תר

 כשמדי כיום, מצב
 בחורים נהרגים יום

בגבולות?! צעירים
 את לקבל יש

המעצמות, דרישת
ה־ שישרור ובזמן

ל הכפוי״, ״שלום
דר־ ולחפש המשיך

 שתינו! לבין בינינו קבע
תל־־אביב בליימן, מרים

מה
ז יהיה

 שאני מפני לילדים, אם אינני עדיין אני
״אמ אבנרי אורי של המאמר אבל צעירה,

 להת׳ לי גרם ),1653 הזה (העולם הות״
נוראה. ולמחשבה רגשות
 ולהביא להתחתן לי כדאי בכלל האם
 בארץ? היום הקיים במצב לעולם, ילדים

 פעם? אף ישתנה לא המצב האם
 באמת אנחנו האם האחרונה: והשאלה

ישתנה? זה שמצב כדי הכל עושים
חיפה קרן, רחל

של בסופו
חשבון

 כפוי״, ״שלום לזה לקרוא אפשר מצידי
 בטיח״. ״שלום אפילו או רצוי״, ״שלום
השם? חשוב מה

 המעצמות ארבע תוכנית שלפי העיקר
שלא דברים נקבל

 לפני עליהם חלמנו
 ששת־הימים, מלחמת

 בתעלת־ מעבר כולל
סואץ.

 זו ובהזדמנות
 את לברך לי הרשו

 הזה העולם תנועת
 על חדש כוח —

 האומץ לה שהיה
 ולקבל בגלוי לקום

 המחייבת החלטה
 הכפוי השלום את

 ),1653 הזה (העולם
תו לנו, יועיל שרק
חשבון. של בסופו מדינת־ישואל, שבי

ירושלים ישר, יוסף

ישר

חמשיר
לי ־ טוי ק א

 עם שחיברתי אקטואלי, חמשיר לפניכם
מצרפת: האחרונות הידיעות הישמע

 דה־גול פעם היה היה
בכל. לנצח שרצה

התאמץ, התרוצץ,
התפוצץ, כמעט הוא
הגול! את קיבל — ולבסוף

תל-אביב סנדק, מוטי

ה ע? ד ר גו

השאר ובל
 בלי יממה עוברת לא כאשר אלה, בימים

לא השונים, בגבולות לפחות, אחד הרוג
 לצילצול מאכזבת ציפייה של שנתיים חר

 איר־ בעוד ונאצר, מחוסיין הגואל הטלפון
 אלפי עם מציפים הפלסטיניים גוני־החבלה

 ודרום־לבנון המיזרחית הגדה את אנשיהם
ש ראש־ממשלת־הליכוד־הלאומי נשאלה —

מדי על דעתה מה מאיר, גולדה גב׳ לנו,
המוחזקים. בשטחים פלסטינית נה

 מלווה מתחמקת, תשובה ענתה? היא מה
.וכיצד מה, ואיך, ובו׳, ובו׳ בכו׳ . .

 ליכוד־לאו־ המתקראת ממשלה, ראש אם
 כזו, ובתקופה אלה בימינו בישראל, מי,
ססק-תשו־ לעיתונאים להשיב מתביישת לא

654 הזה העולם


