
מכתבים
 הקודם) העמוד מן (המסוך

 היו אמורים אלו טירונים המפורסמת״.
המזרחית. גרמניה לצבא להשתייך

 צולמה התמונה כי להעיר ברצוני ראשית,
 הפאשיזם לקורבנות הזכרון מצבת למרגלות

 אונטר־ (בשדרת במזרח־ברלין והמיליטאריזם
ל משתייכים והחיילים הידועה), דן־לינדן

המצבה. בפתח התמידי.הניצב הכבוד משמר
 כי בסוברכם עימכם מסכים הנני שנית:

 המזרחית גרמניה צבא היה לו היה מוטב
 היט־ של לצבאו זה חיצוני דמיון על מוותר

 תשומת" את להסב חשוב כי דומני אולם לר,
למשל: כך, תוכניים. לאלמנטים גם הלב
יחי קיימות המזרחית גרמניה בצבא א.
 להצטרף יכול אליהן איכרים״, ״חיל של דות
בגר בנשק. רוצה.לאחוז שאינו מגויים כל

 וקיימת כאלו יחידות אין המערבית מניה
וב ועדה, (ע״י מוכרז להיות אפשרות רק

מלחמה״. כ״סרבן למדי) שרירותי אופן
 שנים זה -דורשת המזרחית גרמניה ב.

המער גרמניה עם אי־התקפה חוזה חתימת
המערב־גרמני הקאנצלר הודיע כאשר בית•

 משא־ו־מ־ לנהל כוונתו על בראנדט, החדש,
 מז־ מדינות עם אי־התקפה חוזי לחתימת תן

הנוצ המפלגה בקרב סערה קמה רח־אירופה,
 20 במשך השלטון מפלגת דמוקרטית, רית

האחרונות. השנים
 גרמניה, מערב צבא הבונדסח־ר, את ג.

 כ״בית — קיזינגר — היוצא הקאנצלר תאר
 בת־ שמקורו ביטוי — האומה״ של ספרה
 על מורה זה בביטוי שימוש היטלר. ■קופת
 מחיקוי יותר הרבה הצבא לגבי ביחס דמיון
צעדה. צורת

גרמניה ברלין, גירון, גד

קורנשטיין

 חקירה ■
 בשערוריית
השיחרורים

שהפעו מציע אני
 שלכם הראשונה לה

 השביעית בכנסת
 חקירה ייזום תהיה:

 בשערוריית־השיחרו-
 בחירות לצרכי רים

 ),1679 הזה (העולם
כי מסתבר ממנה

 בטחו־ עבירות על השפוטים ערביים אסירים
יצבי שלהם שהחמולות כדי שוחררו ניות

אמת. עו
תל-אביב קורנשטיין, אלכרט

 .סורגו איפה ■
אנחנו ואיפה

 69 פורנו הכתבה
 ),1679 הזה (העולם
ש התמונות ובעיקר
 בי עוררו בתוכה,

 עגומות מחשבות
 שהולך מה זה אם

 — בדנמארק היום
 הלא — 1969 בשנת
 בארץ כאן אנחנו
בימי עדיין חיים

וקסלר
שלנו. הבגרות מבחינת הביניים,

חיפה וקסלר, נחמן
ה האפשרות תמיד כמובן קיימת >•

.21ה־ במאה כבר חיים שהדנים שנייה:

!לקוראים
ש והעיכובים השיבושים עקב

ל בבחירות הקולות כספירת חלו
ני ולא ומאחר השביעית, כנסת

הבחי אחרי מייד לקבוע היה תן
נב הסופיות, התוצאות את רות
 הגליון את להוציא מאיתנו צר

 שנועד הזה״, ״העולם של המיוחד
.30.10.1969 החמישי, ביום להופיע

בחל דובר עצמן סיבות מאותן
 (״העולם האחרון הגליון של קו

 של סיעת־יחיד על )1679 הזה״
 ככנסת חדש״ בוח - הזה ״העולם

הסו לחלוקה כניגוד השביעית,
 שני שהעניקה המושבים של פית

לסיעה. מנדאטים
 ולקוראים לעצמנו מאחלים אנו

 תתחוללנה זה מסוג שתקלות
שנים. לארבע אחת

ת ב ר ע מ ה

 הכיסים הרשים, הגיזרה, את האופנתי, המראה את
האיכות אריג את וכמובן

 אנו
 אוהבים
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החליפה. את העושים הפרסים כל על מקפידים באיוניר
נקי. וצמר מאסטר דיאולו מאריג איוניר חליפת - שלמות זוהי

לאמונך הראויים האופנה בתי


