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השבוי; תמונת

)5 מעמוד (המשך
לחד יום כל להאזין כין הבדל יש מזעזעת.

 נופל עוד על לשמוע השנה, במשך שות,
 בבת- כולם את לראות לבין — נופל ועוד
 מעלי. סר לא עדיין המדכא הרושם אחת.

 עשיתם. שטוב סבורה אני זאת, עם יחד
הרף. ללא עינינו לנגד יעמוד שהמחיר כדאי

 תל־אביב כץ, דנה

- החושד מנכנץ ■
כבעבר נורא

 חזרה אבנרי אורי של שממאמרו לי נראה
 כי משתמע )1668 הזה (העולם לחושך

 מזה פחות גרוע דינו כיום מנגנון־החושך
 הוא ההיפך לדעתי הראל. איסר ימי של

 מעשי- כל מופנים שכרגע אלא הנכון,
 הערבים, כלפי הנוכחי המנגנון של הזוועה
 למכביר חומר השטחים. תושבי במיוחד

 ועדת בפני בעדויות למצוא ניתן כך על
 בעיקר — בשטחים המצב לחקירת האו״ם

ואסירים. עצירים בעינוי העוסקות אלו
ההג זכות בעד להיאבק טעם כל אין

 מבלי — הפלסטיני העם של העצמית דרה
 העינויים, הדיכוי, ,.גד לב באומץ לצאת

 החושך מנגנון של וההתעללות הגירושים
בערבים.

שחק, ישראל ד״ר
ירושלים

 תמונת ■
השבוע

 של שידור בעת צילמתי הזה הצילום את
הכו את מציע אני הלימודית. הטלוויזיה

(מימין) כך ילדים: להיבהל, מה ״אין תרת:

 על שניסה לאחר (משמאל) הממציא נראה
שלו.״ החדשה ההרזייה שיטת את עצמו

אשקלון ברקוכיץ, משה

 בר־ הקורא את מזכה השבוע תמונת •
ל״י. בעשר קוביץ

 - פלסטינית מדינה ₪
באן לא
 בארץ־יש־ פלסטינית מדינה לייסד ההצעה

 השפלת גם אלא — גרועה רק לא היא ראל
 של מקומה הישר. והשכל העצמי הכבוד
ממדי באחת ורק אך הוא פלסטינית מדינה

והעשירות. רחבות־ד,ידיים הרבות, ערב נות
 לערבים ויתורים שעל־ידי שחושב מי כל
 טועה — לשלום ר,מרמתם את לעורר יצליח
 המצב את במדוייק ניסח הוא. נהפוך מרות.

 שבה מלחמה ״רק קבע: כאשר בן־גוריון,
האחרונה.״ תהיה הערבים ינצחו

חולון נולדגרט, חנן

- 119 מול 1 ■
117 מול 3
 לקראת ■119 מול 1 הספר על לכם תודה

מצ ואנו קדימה. אחולי — החדשה השנה
מול 3 :נוסף לספר שנים ארבע בעוד פים
117.

 חיפה גוטסמן, וזמירה זאב

 למצית מוות ₪
״אל־אקצח״

 אל־ מיסגד את שהצית השפל הפושע
 כמו בדיוק — מוזת לפסק־דין ראוי אקצה
 פגיעה רק לא היה מעשהו אייכמן. אדולף
 בלבבות אש הצתת גם אלא קדוש, במקום

 לגרום יכולה זו שינאה אש מיליונים.
 העמים, שני בין חדשה להתפוצצות עתה

בגלל הגיעו שביניהם המתוחים שהיחסים
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ל איו באמת אז ם פלא נ אי ק רי מ א ה ם ש צי  את רו
שלי. הדרמפון

^ ן ו ס מ ר /,ד

• ?ר י •• ■ ^ .י

י׳ י
 ועשירה גדולה כך כל ארע אמריקה, את לכם תארו
 שלי. הדרמפון את דוקא צריכים והם

 ואחי אבא אמא. גם שלי. רק לא הוא דרמפון בעצם
הבים בולם וכולם מזמן אותו גילו כבר אורי החייל  או

שלי. בדרמפון להתרחץ
 קבו! מכל יותר ומקציף מנקה באמת דרמפוו למה?

 ף לעור. יותר בריא והוא אחר
בשימוש. חסכוני נורא דרמפון כי אומרת ואמא

ג  החליטה כולו) (בעולם בארה״ב ביותר הגדולה ההפצה חברת רוביגס״ את הסן •מק חברת ם
ארה״ב. ברחבי הדרמפון את ולהפיץ לקנות קפדניים, שוק ומחקרי מעבדתיות בדיקות לאחר


