מכתבים
■ בשורת
הציפור
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פולקסווגו
רנט א קר
השכרת רכב
רשת תחנות ההשכרה של פולקס■
מגן רנט א קר משתרעת מקרית•
שמונה ועד אילת  :בכל אחת מ־25
תחנות ההשכרה עומדות לרשותך
מכוניות פולקסווגן פרטיות ,מסח
ריות ואוטומטיות .פנה אל סוכנות
או מוסך מוסמך פולקסווגן הקרו
בים אליך.

באביב לפני עשרים שנה הגעתי ארצה
כדי לבנות חיים חדשים .באביב לפני עשרים
שנה נולד העולם הזה .לגבי יש משמעות
לשני המאורעות הללו ,כי אפשר להשוות
את העולם הזה לציפור המשמיעה את צלי
לה באוויר המזוהם של החיים המדינים ש
לנו .ויש השומעים את הצליל אך אינם
יודעים מאין הוא בא ,כמוני למשך שנים
רבות•
וישנו הרוב אשר כה עסוק במעשיו ה
יומיומיים שאינו שומע את צליל האביב של
אותה ציפור.
ישנם גם הרשעים אשר מיידים אבנים
בציפור על מנת להפילה חלל .הם הצליחו
לפצוע אותה ,אך את קולה לעולם לא ישתי־
קו ,כי עם בוא האביב נשמע קולה ב
רמה והיא נראית ביתר שאת .אז כשרואים
אותה מקרוב והנדון על כתפיה ,מבינים
הנבונים שהציפור הזאת היא יונת השלום
אותה ענדתי על דש בגדי לפני עשרים
שנה ואת צלילה אני נושא בליבי מאז
ילדותי בימי מלחמת העולם השנייה.
אנו המבינים את בשורתה חייבים לשאת
בגאווה את צלילה ברמה• בהערכה רבה על
מאמציכם להגשמת המטרה הזאת.
משה כר־עמי ,תל-אביב

■ חגיגת
האימפוטנטים
מעשה הפשע החלמאי של דחייתו של
ד״ר גולדמן על־ידי חברי הממשלה הוכיח
שוב כי הללו פוחדים — בפירוש — מן
השלום ,ומשתוקקים להמשיך לחגוג את
האימפוטנציה האישית שלהם כחסידי ארץ-
ישראל השלימה.
ממשלת הליכוד הלאומי היא עגלת־בוץ,
שאם לא תיטמן בהקדם בעפר כעובר מת,
תוליך לשואה הדרגתית ובטוחה.
ת .פי ,רמת־גן

 ■ 1הממשלה  -ביתי
אחראית וטפשית
ברצוני להביע את הזדעזעותי מהתנהגותה
הבלתי-אחראית והטפשית של הממשלה אשר
סירבה להתיר לד״ר גולדמן לנסוע ולהיפגש
עם נאצר.
האם זה המקום והזמן לעמוד על גינוני
טקס ופורמאליות ,כאשר יום יום נהרגים
צעירים בגבולות? לאור מקרה זה ,מפקפק
אנוכי אם גולדה וממשלתה רוצים בשלום
בכנות.
ומעניין לעניין באותו עניין :במבט לחד
שות בטלוויזיה ,בערב הששי לאפריל,
רואיינו אזרחים ברחוב בדבר דעתם על

רעיון נהדר ,פולקסווגן רנט א קר.

.איננה
מענגת-
הטאר
אותה

שלח כותרת הנראית בעיניך כמתאימה כיותר לתמונה למעלה .לשולחי הכותרות
המוצלחות ביותר יחולקו פרסי ספרים .את הכותרות יש לשלוח על גבי גלוייה בלבד,
לתא־דואר  , 136תל־אביב ,ולציין על הגלוייה ״תן כותרת״ .המועד האחרון למישלוח
הכותרות הוא .7.5.70

זכו בפרסים :
ואלה הכותרות ,מתוך הכותרות שנשלחו
לתמונה משמאל ,שפורסמה בגליון העולם
הזה  , 1701שזכו בפרסים:

• ,,עשה לי טובה ,גרד לי קצת
כ ג ב ! " — בועז דסאו ,דוד המלך  , 17בני־
ברק.

• ״בחייד ,תוציא לי את הקוץ
שנתקע לי בישבן:״ ב .צ .יעקב ,ת.ד.
 ,29336תל־אביב.

• ״שמע ,זאת היתה הרמה!״
— יחיאל נוגן ,חדרה.

• ״הסוה יהיה שהוא יקרע לי
את המכנסיים:״  -דוד גינדי ,רחוב
בן־חסד  ,8שכונת־התקווה ,תל־אביב.
פרסי הספרים יישלחו לזוכים בדואר.
ע

