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 להשיג
 בחנויות
 הצילום

ח המובחרות ו

מכתבים
 איש 8

השנה
 שעוד תקווה ואני ובא, קרב אלול חודש

 השנה. לאיש הצעות להגיש מאוחר לא
 סוף־סוף, שקיבלה, מאיר, גולדה הצעתי:

לבטא והסכימה אבנרי אורי של הקו את
נסיגה. המילה את — בגימגום גם אם —

צה׳׳ל הלפרין, מיקי

 הצניעות, על הפעם לוותר לכם מציעה
הש באיש ולבחור

אבנרי אורי את נה
ה אשר האיש —

ה בעזרת מציאות,
 והרוסים, אמריקאים

 את אפילו אילצו
 בציד־ להכיר גולדה

רעיונותיו. קת
דויד, אורלי

חיפה

 כאיש מציע אני
 גמאל את השנה

דויד ה־ — עבד־אל־נאצר
דם לו שהיה גבר

לישר ״כך הערבי, בעולם הראשון, להגיד
 ושאר חרטום מעגלי שלושת למרות — אל

הבבל״ת.
נהריה הראל, צבי

 איש תואר אישית ,מגיע למי יודע אינני
 להיות חייב שזה לי ברור אבל — השנה
 שהניעו הגלגלים את ראשון שהזיז האדם

ה לקראת — האש להפסקת הצדדים את
אינשאללה. המיוחל, שלום

חיפה גורי, סעיד

 אדומ סדין ■
ישראל לממשלת

(ה להתמזמז! להפסיק הנידון: על בראוו
 ישראל שממשלת מה ).1721 הזה עולם
ש בראשה, גבר זה עכשיו, צריכה היתר,

 של המפורסמת הפקודה את לה נותן היה
 ובקצב — נועי נועי, ששת־הימים: מלחמת
השריון.

באר־שבע מנצר, יואש

 [3 דוקא ■
!להתמזמז

 אולי — רגע להתמזמז! להפסיק הנידון:
 הולכים אנחנו הזה׳ החיפזון מה תעצרו?

יק שטחים להחזיר
 לעשות מפז, רים
 משמעות בעל צעד

 והיסטורית גורלית
 ממלחמת פחות לא

— עצמה ששת־הימים
ל להיחפז? ועלינו

מה? שם
החיפ היא: דעתי

 עלינו אסון! — זון
ב צעד כל לחשב

אמ־ הזהירות. שיא
או־ של נימוקיו ניו

במאמרו, אבנרי, רי קואטרו
 אחד אחד משכנעים

 — הפעם זה, במיקרה זאת. בכל אבל —
להתמזמז! כן

 חיפה קואטרו, אברהם

 מנמנם, רבין ₪
מפסידה ישראל

ישר מאבדת כיצד רואה אני רב בצער
 אתמול האמריקאי. הקהל אהדת את אל

 כשהוא בטלוויזיה, רבץ יצחק את ראיתי
ה באיזור טילים הזיזו המצרים כי הכריז
 הכתבים הפסקת־האש. תחילת אחרי תעלה,
 גימגם, והוא לו, יש הוכחות איזה שאלו
ביטחון. בלי וענה
 כאן מציגות והטלוויזיה הרדיו תחנות כל
 — כשקרנית ישראל את לראשונה, עתה,

 כי שטען הפנטגון, הודעת נוכח ביחוד
הישר הטענה את מאשרים אינם לודייניו
אלית.

ב הופיע זאת, לעומת המצרי, השגריר
 היא התוצאה תמימה. ככיבשה טלוויזיה
ה הרדיו מתחנות אחת לדוגמה: דרסטית.
8 כאן, גדולות ל היום עד שנטתה .^>!,0

הער־ לצד בבירור עתה נוטה ישראל, צד

הנהיגה ך]

מנננגת-.איננה
אד ט אותהה

השבוע תמונת

 צדק ■
צדק מול

 הגנת חוק בעניין דעתכם על חולק אני
 העולס לבוחר, דו׳׳ח צדק, מול (צדק הדייר

 מיטב את שהשקיע האדם הרי ).1721 הזה
ל נכנס שהחוק אחרי בית, ורכש כספו

השקע כי לקוזת היה רשאי ,1943ב־ תוקפו
ה וברבות הצבי, קרן על מונחת אינה תו

 סבירה מינימלית הכנסה לו תכניס ימים
בינ התחלפו לא שדייריו לבעל־בית (כוזנתי

 שנה) 15 עשל, כבר היושבים או מאז, תיים
ה החוק שמאפשר להגיד שקשה דבר —

נוכחי.
חיפה בת־גלים, שדוני, יצחק

 עידוד ■
עליה

סטו עם שיחה חטפתי הוונ׳ס ועידת בעת
אי מדוע אותו שאלתי משווייץ. יהודי דנט

 לעלות?״ מה ״בשביל לישראל. עולה נו
 דתית?״ כפייה של בגיטו ״לחיות השיב.

שביקר בעת הזדעזע כיצד לי סיפר הוא
 יהודי צעיר שם ראה הוא המערבי. בכותל

 תוך אורתודוכסית, לא בצורה שהתפלל
 הרבנים מהמקובל. שונים ושירה זמירות
מהכותל. אותו גירשה וזו משטרה הזעיקו

רמת־גן ם., אדי

בזיונות ■
ה״ווג׳ס׳׳ בוועידת___ ■*•■*■■■■■■י■**■■■■•■*ג—

 הווג׳ס בוועידת שאירע מה על כתבתכם
 דיווחתם. הכל על לא אך במקומה, היתד,

הישראלים מצד הנכונות חוסר היה לוא
היחי הליקוי מחו״ל האורחים את לשמוע

הוועי היחה חייבת מדוע אך ניחא. — די
אחד וזילזול? כושל מניהול גם לסבול דה

הישר הקונסוליה ההסברה, בתחום בים.
למה? פעילות. כל חסרת כאן אלית

?וס־אנג׳לס ארנון, שלמה

 נבולות 3
ביטחון

 למדינת־ ביטחון גבולות להתוות בבואנו
 חלקי שאותם עדיף לא האם ישראל,
 צפוף, ערבי בישוב המאוכלסים המדינה

 ינותקו ,6.4.67 לגבול ממערב השוכנים
 הערבית למדינה ויצורפו ממדינת־ישראל

ממזרח? השוכנת
 בקרב משאל־עם עריכת לדרוש אין האם
 אם לברר, כדי הערביים האיזורים תושבי

 ישראל מדינת בגבולות להישאר ברצונם
לגבול? שמעבר עמם בני עם להתאחד או

תל־אביב יעקב, ח.

 תחרות .■
הצילומים

 צוחה את ״בתי, הכותרת: על דעתכם מה
בוחקת?״ או

בני-ברק סומד, עדנה

 בפרס זכתה סומן הקוראת חיובית. #
השבוע״ תמונת עבור ל״י 10.— בסך
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