
ו האזרחי בבית־הדין ממפלתה התייאשה
 הרבנים שלושת הרבני. בית־הדין אל מיהרה
 לי שאסור נוכחותי, ללא פה־אחה פסקו
 מס׳ (תיק בביתן בנותי את לבקר
/שי׳ל).4330

 את רק עלי קיבלתי דתי ואינני היות
 בנותי את לבקר בבואי האזרחי. פסק־הדין

ב אילצוני, הם שוטרים. האשד, הזעיקה
 הדירה. את לעזוב הילדות, נוכחות
יהודי. שנולדתי מתבייש אני מאז

חולו! גולדגרט, חנן

דמות ■!
ץ ארצנו בעד
 באשו־ נחום החייל על למאמר כתגובה

 בכותרת שהוכתרה )1692 הזה (העולם ניק
 בעד למות ״טוב

 היא דעתי ארצנו״:
 ״למות טוב שלא
ארצנו״. בעד

 שנתקבלו ולאחר
 החדשים הגזע חוקי
 איך לדעת, קשה
 לחיות אפשר בכלל

בה.

ברנשטיין, דב •
וזל־אביב

 הגזע י■
היהודי

 להקמת ביחס לדיעותיכם התנגדתי כה עד
 עמדתכם לאחר עכשיו, פלסטינית. מדינה

 כי להחלטה הגעתי יהודי?■׳ ״מיהו בפרשת
 פלסטינית מדינה להקים יש צודקים. אתם
להת תוכלו לכם הדומים וכל שאתם כדי

 שאתם איך עצמכם את ולהגדיר בה גורר
 של כולה אז תישאר מדינת־ישראל רוצים.

היהודי. הגזע בני
הרצליה נובוגראד, יהושע

 אזהרה 4
חמורה!

 מגדולי ופרופסורים מדינאים דק לא
אחד גרם לו שיש אזרח כל אלא העולם,

 מדינה כינון שבלי להבין חייב הגיון, של
 ישראל בין השלום יקום לא פלסטינית
 עולמית לתבערה והסכנה ערב, למדינות
להתקיים. ממשיכה
 ודוחים מתעלמים ירושלים ושליטי מאחר

 כגורל יהיה שגורלם להזהירם יש זאת,
 שיצאו האדונים״ מ״עם המנהיגים אותם

 ורצח להרג וגרמו ולסיפוחים לכיבושים
עולמי.

 ירשם צורך, ללא נוסף, חיים אובדן כל
היום. בבוא הדין את יתנו והם בפנקס

 ראשון־לציון כדומברג, מאיר

 ?נצח איך ■
ז במכסיקו

 מרותקים היינו ישראל תושבי יתר ככל
 הכדורגל משחק שיידור בעת הרדיו למקלט

 לתוצאת שמחנו ואוסטרליה. ישראל בין
 הדפנה זרי וכן בעתונים הכותרות התיקו•

 השער, ותיאור הבחורים של ראשם על
 אולם בחיינו. יפים רגעים לנו הזכירו

 שידור לאחר וזה אחרת היתה המציאות
הישראלית, בטלוויזיה המשחק

 קצת אמנם היא לכך בהקשר מסקנתנו
 אין כיום ואמיתית: נכונה אולם אכזרית

 נבחרות עם להתמודד שיכולה נבחרת לנו
במכסיקו. אחרות

 הצלחתינו. — והצלחתה הנבחרת טובת
להתאח העתונות גבי מעל אנו פונים לכן,
 תרופה שיקדימו שפר ולמאמן לכדורגל דות

 טהור, יהיה השחקנים סגל ובחירת למכה
 הבדלי ללא שחקנים כלפי סנטימנטים בלי
ההתאח מהנהלת מבקשים אנו וכדומה. גיל
 בכירים) (מאמנים יועצים 3ב־ לבחור דות

 לסגל ושיזמנו הלאומי למאמן לעזר שיהיו
 דניאל רימוז׳, בן שהרבני, הכדורגלנים את

 רוני כהן, שימעל׳ה לוין חיים שמילוביץ,
ההתמוד לקראת כאלה, ועוד סאבו, קלדרון,

לנו. שתהיה הגדולה דות
 רופא גרשון, ;״ריאל

מרדכי כהן שמואד,
ירושלים

דוצ׳ה ■
ן?דולצ׳י או

שלי בפלוגה היה השחרור במלחמת
)8 בעמוד (המשך

כותדח! תן
 משמאל. לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך

 נבחרו ,1691 הזה העולם בגליון שפורסמה
הבאות: הכותרות

אפ - הצרפתי יבוא ״שדל, •
אר■ כישיבת ?התחיל יהיה שר

״, ע3 ת מו צ ע מ מוייר רפפורט, א. ה
חיפרו. ,120

שנחליט עד מבאן נזוז ,.לא •
 דואר מנלוף, אפללו יהודי!", מיהו —

צה״ל. ,1133 צבאי
חנו... נוער ״אנחנו • ^ אבד אנ

". . ,167 הרוא״ה אילת, גדעון אתם.
רמת־גן.
בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

 המוצלחות הכותרות 3 לשולחי זו. לתמונה מתאימה כותרת שלח
 גלויות על־גבי לשלוח יש הכותרות את ספריב. פרסי יחולקו ביותר
 כותרת״. ״תן הגלוייה: על ולציין תל־אכיב, ,136 ד. לת. כלבד

.19.2.70 הוא הכותרות למישלוח האחרון המועד

את מביאה ארוס ספרית

ביותר והנוע! המתקדם החדש,
בארץ פעם אי איר שראה

אהבה תנוחות \\\
טבעיים בצבעים מסעירים, עירום צילומי בסידרת

 מהודרת בבריכה • עמוד 240
.15x24 בגודל צילומים

 המגוון היפה, את מדגימים והיא הוא
 האהבה תנוחת אמנות אודות הכל והמלמד

 שלך. המין חיי על והשפעותיה המודרנית,
*

של מיוחדת תוספת בארץ הראשונה בפעם
בעברית הסברים

*
ל״י 26 במחיר

 2001 קטלוגי מס׳
¥

!לב! שים !
 של יציאתו לרגל כי מודיעים אנו

״ תנוחות 111״ הספר ה ב ה  אנו א
 המהדורה את מהמחזור מוציאים
 תנוחות 100״ הספר של המיושנת

 ומעניקים ובארנד״ הלנה של אהבה
 ל״י 14 הבלעדי במחיר הנחה 307״

מצומצם. במספר בלבד
ארוס). (ספרית 11090 קטלוגי מס׳

״----- ״ ״ ״ ״ ״ ׳ ״ ״ ׳ ״ ׳ ושלח גזור י
הצהרה / הזמנה

לכבוד
תל־אביב. 9 המישנה רחוב ש.צ.מ.

אהבה״. תנוחות 111״ הספר את חוזר בדאר לי לשלוח נא
|..............מס׳ דאר המחאת —......................מבנק מס׳ צ׳ק ר.ב.
.18 גיל מעל שאני מצהיר אני בלבד. ל״י 26 ע״ס
:..................................................כתובת... .....................שם
................................חתימה ___1.........גיל ..................עיר

 מוצרי דורשים לאלפי לספק ממשיכים אנו
מושלמים. מין לחיי והיגיינה עזר

חינם. 1 מס׳ ארוס קטלוג דרוש
תל־אביב 9 המישנה רחוב בע״מ מ. צ. ש.
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