
מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 פנים־אל־פנים. ולהכירו עראפת, יעאסר עם
 לא או יושג, השומר של שהשיחרור בין

 ולעמוד ללמוד לנסות מקום יש יושג,
 הראשון מהמקור האיש של רוחו הלך על
 איזה לשמוע נוכל אולי עצמו. הוא —

 איזה לתת שיוכל משהו ולשמוע ראיון
המחר. לגבי כיוון שהוא

 מסרבת גולדה) (של שירושלים העובדה
 כצד ממנו להתעלם בכדי כן, לעשות

 לי אומרת לא בקיומו, להודות ולא לוחם
כלום.

 ראשון־לציון כלומכרג, מאיר

תשובה ■
ניצחת

 היווה )1688( שבועיים מלפני גיליונכם
 כי הטוענים אלה לכל ניצחת תשובה

 ותו פשוט פונוגרפי עיתון הוא עיתונכם
לא.

 שכולו העיתון את הראתי אלה לכל
 בחדשות. הנמצאים חשובים בעניינים עסק

טעם. בטוב כן גם ערוך היה הקל החומר
אביב חל ד., צ♦
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למחבלים
אוניבר עיתון של גיליון לידי נתגלגל

 רץ. בלדר תל־אביב סיטת
תמונה). (ראה הראשון מעמודו נדהמתי

29 מתוך 1
 מעמידה ש״פזגז״ וכיריים תנורים 29 של העשיר המבחר מתוך אחד רק זהו

.מובחרים כולם — וכיריים תנורים 29 גברתי. לרשותך, .  משוכללים כולם .
טב לפי ומעוצבים  הטוב. הטעם ומירב המודרני הסגנון מי

 רב־גווני ממבחר ולהתפעל לראות תוכלי הארץ רחבי בכל ״פזגז״ בחנויות
ם וכיריים תנורים של תאמי .משפחה גודל לכל המו . . מטבח גודל לכל . . . 

.תקציב לכל .  1 עיניך במו ותראי ״פזגז״ בחנות בקרי .
ת אספקה יעיל שירות מעולה, איכו ת ו קני ם דיי חי כי מוכי
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סטואבפוניש מעתות

8

האנושי: המצפון אל פונה תיאודוראקיס מיקיס
 אלא העינויים, בעקבות נחלשו לא אמונתנו (ושלי), שלכם ״...האומץ

 להם קראתי שירים, מחרוזות שש הלחנתי בזאטונה, כאן, התחזקו. להיפך,
 שאלחין אלה ואת אתמול שהלחנתי אלה את — מקדישם הנני ,׳ארקדי״.

 — ובהופש בדמוקרטיה בצדק, בחיים, המאמינים האדם בני לכל — מחר
 אלד,״. אידיאלים ,להגנת להילחם בלבם אומץ אשר אלה, לכל

 המלחין של מתקליטיו 70,000 באש העלתה ביוון הצבאית הכת
 והוא ממנו נשללה הרותו אשר תיאודוראקיס, מיקיס הנודע

 ריכוז. במחנה למעצר הושלך
המיידי. לשחרורו חתום אתה, תחריש בל

בן־אמוץ דן עצמון שמואל בנאי יוסי בראון יחזקאל
ברון הרי פול* בסר גדליה ברתיני גארי

גולדרייך ארתור פורת אורנה בר שמעון הכהן סטו
גפן מנחם צור בומבה יותם בר ראובן זלצמן פנינה

דרוקס מיכאל קוטלר עודד כוק ברנשטיין מרים זראי יוחנן
חפר חיים רובינא חנה בר־קדמא עמנואל טפליץ אורי

יגי רחמימוב איצקו גורליצקי אילי נרדי נחום
לביא רפי ריוח זאב גרינברג דוד פרטוש עדן פרופ׳

ליפשיץ אורי שילה יצחק זוהר אורי סתר מרדכי
משמור יורם שמר גדעון חזקיהו אבנר שליט דני
מנוסי דידי שפר ראובן חלפי אברהם

עוקשי תאומי עודד ידין יוסי אגמון יעקב
עמיחי יהודה תורן אילן יזרעאלי יוסי אופיר שי

פיינגרש עודד לביא אריק אלמגור גילה
קינן עמוס שאול אבי מרדכי מורי-קתמור זאק אנסקי אלכס
שמש ג׳ורג אורפז יצחק מיכאלי אלישבע אפרוני יהודה

יהושע ב. א. מסקין אמנון אשרוב מישא

יפה ב. א. עזיקרי גסים בידרמן ישראל
תל־אביב ,4216 ד. ת. ליבי, יפנו להצטרף המ׳עוניעים

* אביב תל אוניברסיטת של הסטודגטיס שבועון *

הסטודנ ציבור שלפחות שטוב לי נראה
 ופלפולים גינונים ללא יכול בישראל׳ טים

 להרשות יכול אינו עיתון ששום מיותרים,
 ישירה בצורה דעתו את להביע לעצמו,

וקולעת.
תל-אביב גרוסמן, לאה

 השלוב י■
ביטחון הוא
 הוא: הוויכוח ויכוח. אין — רע שמצבנו

מצבנו? את לשפר איך
ונוצרית, מוסלמית יהודית, הדתות: כל

 המלחמה. את והשניאו השלום את שיבחו
 הבחירות לפני דיברו בישראל המפלגות כל
 רחוק. השלום אך בשלום. הצורך על

היא: השאלה ליום. מיום מחמיר המצב
ל לפנות נוכל איך

לש בדרישה ערבים
כשבביתנו לום,

שלום? אין שלנו
 בארץ כשהאזרחים

לסוגים? מסווגים
למ לפעול עלינו

 בטרם שלום־בית ען
 מחוצה אל נפנה

לו.
 הקורא אתה באם
שהשלום חושב
ו־ ,לישראל חיוני

כו שווים בני־אנוש
 לפי אלינו פנה לם,

לנו שלח תל־אביב. ,8534 ת.ד. הכתובת:
המצב. שינוי למען הצעותיך את

בני־ברק דניאל, .0

דניאל

1690 הזה העולם


