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שבשלום הסכנות
 עמידרור בנימין מר של למאמרו

 באה לא ״נסיגה 7.8 מיום (״הארץ
 להעיר: רצוני בחשבון״)

 במאמרו היטב ניסח עמידרור מר
 אלד. אך בנסיגה. שיש הסכנות את

המצו הסכנות לעומת וכאפס כאין
 שלום, יושג אם שלום. בהסדר יות

וה פתוחים, ישראל גבולות יהיו
 בנקל. דרכם יעבור המצרי צבא

 בינינו המסחר יחסי את ינצל הפתח
ב נפץ מטעני ויטמין ירדן, לבין

היש לתל־אביב. המיועדות סחורות
 ובביירות בדמשק שיתיירו ראלים

 מטוסי להתנקשויות. חשופים יהיו
 יסבלו עירא^ מעל שיחלפו אל־על

 נוכל לזר : מכל וגרוע 1טילים. מירי
שלום. ישרור שהרי להגיב,

לנצט דורון

4

 לנצט דורון שכותב הדברים
 משנעשה עכשיו, אותי. זיעזעו

הש לקראת הראשון הצעד כבר
 לחזור רוצה הוא המיוחל, לום
שבו כמה לפני של למצב שוב
ז עות

ל שאנס תן :דורון לי שמע
לכולנו. טוב ויהיה ! שלום

ירושלים וייסמן, אוריאל

 העולם מלחמת בשעת בצרפת המאקי נוסח
עצום. חינו המרחק השנייה

אשדוד זוהר, מרדכי

 הפסקת ■1
האש

 שמח הנני כי אציין מכתבי בפתיחת
ת האש הפסקת קיום בגלל י נ מ ז  בין ה

 שהות עתה ישנה פשוט — ומצריים ישראל
ק ק ל ת ל . א ו נ י ע צ ש מאליו מובן פ

הפס מקיום מבסוט אבנרי, ח״ב אתה, גם
האש. קת

ה מכל נסיגה תתבע שכעת מאליו מובן
ר שטחים ת י . ב ת ו פ י ק ב זאת על ת
ם מדוע אותך? לשאול רצוני י ס ו ר  ה

 מהשטחים תיסוג שישראל על־כך עומדים
 הם זו: היא לכך התשובה המשוחררים?

ב שיעלה כדי מהשטחים נסיגה דורשים
ר ש ו ב כ ל ידם ת י ת ב ו ל ה את ק

ח ר ז ן מ ו כ י ת ד ה י מ ש ה ל  את ו
ת י ר א ! ש ! ! ל רא יש

ירושלים גרינברג, דוד

 נקודת ■ו
מיפנה

 — באוגוסט השמיני — האחרונה השבת
ה במערכת חשובה נקודת־מיפנה היוותה
ה העימות ממדינות שתיים עם שלנו יחסים

מצ־ לגבי הדבר אמור ובמיוחד ערביות,

השכוע תמונת

 משתרר שנים שלוש מזה כשלראשונה ריים
 משני נדמו התותחים בתעלה. גמור שקט
סי לשלום ״תנו ייאמר: ועתה התעלה צידי
אונו. ויוקו לנון ג׳ון של בשירם כמו כוי״

סי המדינה קום מאז עצמנו על לקחנו
 מלחמות שלוש — ולראיה רבים, כונים

 על ניקח לא מדוע השאלה: נשאלה עברנו:
שלום? של הסיכון את עצמנו

 בעיתונים, לקרוא כאחד ומשמח נעים
 בחזית- רבה מהקלה נהנים אנו רק שלא

 זאת לחגוג יכולים בעורף גם אלא התעלה,
תי המדינית שהיוזמה תיקווה תוך כראוי

ו רבים של למחשבתם בניגוד פרי, שא
עלינו״. ״נגזר של בסימון טובים

 וכאוהד־ שבועונכם של ותיק כקורא
 לערב שלא יכול איני קיומה מיום התנועה
 אני שעליו מאורע עם הפסקת־האש שמחת
 הליכוד־הלאומני. פירוק — ידי בשתי מברך

 ואני בכך, חשוב חלק שלכם ספק לי אין
 מהממשלה גח״ל פרישת את לקשור מוכרח
חו של הזה העולם גיליונות ארבעה לקבלת

 אזרחים, מידי האחרונה, בשבת יוני דש
 להם שאין טענו אך כשי־לחייל, שחילקום

 ה־ מן הרבה בכך יש לשבועונכם. קשר
 הפסקת־ נכנסה שבו ביום שדווקא סימליות,

 בתוכנית- ראשון שלב וזהו לתוקפה האש
השבו גיליונות לידינו מתגלגלים רוג׳רם,

 ש־ הליכוד־הלאומני, קץ על המנבאים עון
ליוזמה־האמריקאית. ההיענות את איפשר

 צה״ל מילואים, חייל ן{רןןר, ירון

את, מי 8,
אנקורי?־ מרנדית

 מרגלית השהקנית כי פירסמתם פעמיים
ה את נוטשת בשיער, המשחקת אנקורי

 בברודווי ראשי תפקיד לקבל מנת על הצגה
היווני. זורבה בהצגת

 כבר הוצגה ההצגה נברא! ולא היה לא
שהגברת היא האמת שנה. לפני ונסגרה

אנקורי
ש בהצגה להשתתף צריכה היתר, אנקורי
 הצגת ערב ופוטרת 1968 בנובמבר נפתחה

 הראשונה להצגה באה שלא מכיוון הבכורה
לעיר. מחוץ

ב אנקורי הגברת עם שירתתי שנית,
 .36 בת היא ידיעתי מיטב ולפי צד,״ל,

האמת. את ופרסמו כוח איזרו אנא,
 וירג׳יניה, שטינברג, שאול

ארצות־הברית

תחרות ₪

ביום
הנהיגה

.איננה
מענגת-
ר א ש ה
תה או

י מ ש ר ה  
ית ב ר ל פ ס ה

ה ק טי מ ס ו ק ל
ו הגב׳ בהנהלת ל ל פ ה ג  ו
 רשמית דיפלומה תקבלנה הבוגרות

ק3 מבי־ס ^ מ 0 ו .?ס 1/טכ>זג8 £

:אישית לפנות נא לפרטים
 212378 טל. ,5 פרוג רח׳ תל-אביב,

 .9—11 בשעות ד׳, ג׳, ב׳, בימים
.5—7 בשעות ג׳, א', בימים

 19—20 בשעות 68923 טל. :ירושלים

בקרוב מסתיימת ההרשמה

הצילומים י־
 שלכם. הצילומים לתחרות תמונה מצורפת
 שובך רב שלום מציע: שאני הכותרת

נחמדת. ציפורה
חולון גרינשפן, צבי

 חנקין מרחוב גרינשפן צבי ^הקורא
 10.— בסן המדור בפרס זוכה חולון, ,119

ל״י.

 דרד ■
?־ חיסורים

קרא פולים במדור )1718( הזה בהעולם
ה תחת גרבמן ריסה של סיפורה את תי

 דב־ להעמיד ברצוני הימורים. דון כותרת
)10 בעמוד (המשך

סוכנות
והפצה

פוטו
קרט

בע״מ
תל־אביב
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