
מכתבים
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)3 מעמוד (המשך
 מכך מרוצים אם — קיימת עובדה היא
 ישראל חיסול על דיבורים לכן לאו. ואם

ה ולעניין השלום לעניין ;זק רק גורמים
האנטי־אימפריאליסטי. מאבק

ה הציבור בקרב מתקבלת ויותר ״יותר
הקומוניס המפלגה של סיסמתה ישראלי

 נגד האימפריאליזם עם לא הישראלית: טית
 הערביים העמים עם אלא הערביים, העמים

 ה־ מאבקנו תוכן זהו האימפריאליזם. נגד
 בעד נאבקת מפלגתנו בישראל. פאטריוטי

 הזכויות בסים על בדרכי־שלום, פיתרון
 תמכה מפלגתנו העמים. כל של הלאומיות

היי המפלגה וכנציג מדינת־ישראל בהקמת

 של מגילת־העצמאות על החותמים בין תי
 אחרת, ישראל למען נאבקים אנו ישראל.
 ובאינ־ העמל העם באינטרס שתפעל ישראל

והקידמה.״ השלום טרם
ירושלים חביבי, אמיל ח״ב

 הקדמה י■
?שישליק

טיו בעת לארוחת־צהריים, עצרתי השבוע
 היד. ברמאללה. נעום במיסעדת בגדה, לי

 המלצר שישליק. מנה ובת־לווייתי, אני מני,
השיש לפני משהו רוצים אנחנו אם שאל

 היינו סלט, איזה לו יש שאם לו עניתי ליק.
ממנו. לטעום מוכנים

 28 — דיוק ליתר סלט. הביא הוא אז
 מימי. ראיתי לא כזה דבר סלטים. צלחות.
 ההיסטוריה, למען זה את להנציח החלטתי
 מתרגש. אני ממה בכלל הבין לא והמלצר

רגילה. שולחן עריכת שזוהי אמר הוא
נתניה שוורצכרג, דן

•  סלם, צלחות 28 של השבוע, תמונת .
לירות. ב־סו שוורצברג הקורא את מזכה

 אוי ■!
 ואבוי

לצחוק
 שהתפרסמה קריקטורה לכם שולח אני

 ב־ המופיע הינדוסטן־תיימס, ההודי בעיתון
ניו־דלהי.

 חוטיין המלך את מראה הקריקאטורה
 תוכניות־ — המכונים חיצים בישראל משלח
בחזרה. מייד איתם לקבל וזוכה — שלום

 על משלהם דיעה יש שלהודים מסתבר
התיכון. במזרח המתרחש

תל־אביב׳ קורא,

נגד ■
מכתב
לאוייב

 באופן מוצג הזה העולם של 1655 בגליון
 אבנרי, אורי של ועתו בין ההבדל ברור

 של האמא של לדעתה — לאוייב במכתב
 לעיין אבנרי לח״ב מציע אני הכט. דינה
 מהגיהינום שחזרה האשד, של בדבריה שוב
הערבים. עם חיי־״שלום״ של

 — המציא־ת אל שיחזור העת הגיעה
מורא. ללא

חולון גולדגרט, חנן

 שוב ■1
 מבות

במשטרה
במש האלו המכות עם הסוף יהיה מה
תמיד? טרה

ומת חוזר חודשים, לכמה אחת פעם, כל
ש־ מספרים פעם וכל דומה. סיפור פוצץ
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השקט המזגן
.

 קנה
לבן כחול

אויד מוגן
ן מעיק היובש ז חם בקיץ

 !אמקור אויר מזגן הפתרון —
ז גבוהה הלחות ז קר בחורף

 י אמקור אויר מזגן הפתרון —
 ובחורף. בקיץ שימושי הוא כי

 ביותר. ושקטה יעילה פעולתו
 לך יתן והוא שלנו המומחה את הזמן

 היחידה גודל על הייעוץ מלוא את
עסקך. או לביתך הדרושה

המפיצים אצל נוספים פרטים
מורשים. וסוחרים
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