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 רדיו־ טלויזיה, מקלט רכשת לא עדיין שאם
 סטריאו 01.81. או רשם־קןל טרנזיסטור,

 זה אין 1.7.1. 300^118—708£א2 של
יקרים. יותר קצת שהם משום

בפעו אותם שמעת לא שעדיין היא הסיבה
הנאה. עיצובם את ראית ולא לתם

במטוס. מהירה הספקה חדשים לעולים
 בע״מ כינורי :הראשית הסוכנות

 624193 טל. תל־אביב
531266 טל. חיפה

0 1 3  $0^06-1011£1<2

בדינוד״טדז

ג י ט ה ד ביו ה בבר־דנויור־נ ל ר ב : 111־1 ו
ת כנו טו והפצה סו ט פו תל־אביבבעיימ קר

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 כי עכשיו, גם קובעת ואני קבעתי רק
 צער, חמורים, נזקים לי גרמה החוזה הפרת
 המו״ל כי בראותי ועלבון. נפש עגמת

 שפירסם למרות מהתחייבויותיו מתחמק
 ייראה בקרוב כי הספר של העטיפה בדף
 הייתי וערבית, באנגלית גם הספר אור

לערכאות. לפנות נאלצת
 בי מדברי, השתמע ולא אמרתי לא )3

יסת בארצה שכאן מסכימה אינה ״המחברת
 אני בכתבה. צויין שזה כפי פיה״ אח מו

 על־ידי ואושר עבר הספר כי מדגישה
 רוצה מישהו כי מרגישה אני ואין הצנזורה

פי. את לסתום
 את שקרא מי כי להדגיש, הריני ולבסוף

אלה ובין אחרות, בשפות שלי הספרים

אגודה ■
באלוהים למלחמה

 ,25.6.70מה־ בוזארץ מודעתכם את קראתי
מהמדינה. הדת להפריד דורשים הינכם בה

 משום מעשי, בלתי אך — מצויין הרעיון
 את רואים חכמים, יהודים כולנו, שכמעט

 אלוהים. המכונים: החדשים, המלך בגדי
 מהדת המדינה את לשחרר סיכוי שום אין
 המטופש מהרעיון המוח שוחרר לא עוד כל
 בשמיים אי־שם היושב אלוהים איזה על

 לשמוע המסרב בכל חזקה בזרוע והנוקם
 ומיליוני יהודים במיליוני (למשל, בקולו

ביאפרים).
 האלוהי מהשגעון המוח את לשחרר בכדי

— באלוהים למלחמה אגודה להקים יש

עצמך את והה

 שנה 20 לפני שהופיע )666( הזה״ ״העולם בגליון פורסמה זו תמונה
 בתל־אביב הס פינת אלנכי כרחוב שנתקע מככש כה רואים כדיוק.

 כפעולתם. ילדים צופים ברקע כאשר אותו לדחוף מנסים ופועלים
 בל או כתמונה, עצמם את יזהו אשר הדוחפים או בדחיפה הנוכחים

 ולציין תל־אביב 136 לת.ד. פרטים לשלוח מתבקש אותם, שמכיר מי
 עצמם את יזהו אשר אלה כץ עצמן*״. את ״זהה המעטפה על
לחוץ־לארץ. טיסה התחרות כסוף תוגרל - התמונה נושאי את או

 אני כי איתי יסכים הגרמנית, בשפה גם
 או ושרק כחל ללא עמים באחוות דוגלת

 לרעהו איש בין הדדית להבנה ״צבע״;
 לאום, או דת עדה, גזע, של שוני ללא
 וערבים יהודים בין וכמה כמה אחת ועל

 לחיות חייבים הם כאן — בארץ־ישראל
 בהבנה וראשונה ובראש אחווה בצוותא,
הדדית.

משורשו. הנגע לעקירת תפעל אשר
 המשיח. שיבוא עד לחכות ברירה: גם יש

 הבעיות כל תיפתרנה כידוע, אז, כי,
מעליהן.

יפו קוץ, ערי

הם, איפה ■
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עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול
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 גא פרע
בהקדם. אותו

רמת-גן בודקו, הלן

דוגמה :₪
דמגוגיה ש?
 שר־ של דבריו את בעיתונות קראתי
העיתו מועדון בפגישת דיין, משה הביטחון,

 אמר: הוא היתר בין בירושלים. נות,
נפר מדינות שתי באיזור יהיו אם ״גם

 ערביים ציבורים של מציאות תישאר דות,
.בקירבנו שיחיו גדולים . להתנחלו אשר .

כשלעצ מהוות, הן אין בשטחים... יות
 (שר־ הערבים. עם ביחסינו אבן־נגף מן,

 הרכב ״כי — זאת) עם הדגיש הביטחון
מוב ישראלי להישאר צריך ישראל מדינת

 מדי.* גדול ערבי מיעוט ללא הק,
 ערביים ציבורים בעד דיין משה ובכן,

ם י ל ו ד  הרכב בעד וגם בקירבנו, שיחיו ג
א ישראלי, אוכלוסין ל ט ל ו ע י י מ ב ר  ע

ל ו ד . ג . . י ד מ
נר-ריה פדמרנץ, אליעזר

ההם? הדוכים
 קריי־ הנם פרופסור של לבעייתו הערכתכם

 הקוטב כאילו ),1711 הזה (העולם טלר
 חשבון נכון בו היחידי המקום הוא הצפוני

נכונה. אינה הדב) צייד (בסיפור המרחקים
 כדור פני על כאלו נקודות אינסוף ישנן
 הדרומי מהקוטב שמרחקה נקודה כל הארץ.

 עונה צפון בכיוון ק״מ 14.8 בקרוב היא
 במרחק שלם מעגל וזהו קרייטלר לפרופסור

 מכל לצאת שאפשר הדרומי מהקוטב הנ״ל
שעליו. נקודה

 נופל, האינטליגנציה* ״מבחן גם מכאן
 דובים כלל אין הדרומי שבקוטב משום

ם... ציידי לא ובוודאי בי דו
בית־קמה קיבוץ ורדי, דוד

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתביהם. נות


