
הנהיגהפוס

מענגחד.איננה
ר א ט .אותהה

11.

מכתבים
)3 מעמוד (המשך
 סוסה, עם רק זאת אעשה אתחתן, כאשר

 על ללכת מילדי תדרוש לא שאשתי כדי
שתיים.

נהייה ציפילכיץ׳, ארז

 כישלון ■
השגה

),1726 הזה (העולס השנה אנשי 18 מתוך
הסיזרח. מעדות אינו אחד אף

הוד
 כישלון שסימל כזה אחד היה לא האם

 השנה? במשך ישראל של הצלחה או
תש״ל. של הכישלון סמל שאני חושב אני

חלץ מושב הוד, כנימין
־ 6 :

הכבוד
 היחיד העיתון היה הזה העולם כי דומני

 גמאל של מותו על באובייקטיביות שכתב
עבד־אל־נאצר.

ה ברוב שהיו לאיד תשמחה׳ מאמרי מול
ה את אתם ניהחתם הישראליים, עיתונים

שבאי והשלילה החיוב על לאשורו, מצב
 נאצר. של שיותו

לכם! הכבוד כל על־כך

 אפשר אי לשקר. אפש־ אי אלוהים את
עצם. לו לזרוק

רמת-גן גזע, זאב
 מצפון ■

הסטודנטים
ההח קבלת שמיום הסחבת מהי תמהני

 לתושבים עולה זכויות ביטול בדבר לטה
ש יום כל שהרי לביצועה, ועד חוזרים
המיסים. בשלמי לציבור עולה חולף,

אנ בקירבנו יש כי היא, מצערת עובדה
 הדוחים סטודנטים, מביניהם שרבים שים,

 את למלא בכוזנה ארצה, חזרתם מועד את
 חוזר, תושב של זכות המקנה הזמן מיכסת
אחרות. רבות ומזכויות מהלוואות הנהנה

ה ברובם שהם בסטודנטים, כשהמדובר
ב לשאת היכולים אמידים מבתים מכריע
 בלימודים הכרוכות ההוצאות כל מימון

 מצפונם, הוא היכן תשאלה, נשאלת בחו״ל,
ה אלה, אותם של הלאומית, תודעתם או

אח או פיננסית הצדקה כל ללא מסוגלים,
 הכורע הציבור, צווארי על להיתלות רת,

אלה. קשים בימים המיסים, נטל תחת
 תל־אביב ליברמן, ליאורה

מגיע למי 1;
אחד? פחות אלף

ה תוכנית עורכי את לברך רוצה אני
 מוצלחת התוכנית אחד. פחות אלף טלוויזיה

מצו רדיו תוכנית למעשה שזו אף־על־פי
למת.

 שאלה אותם לשאול רוצה אני אבל
ד הם המתחרים שני מדוע אחת: י מ  ת

בדרך. אקדמאים או אקדמאים
ב להתחרות חייב לרפואה סטודנט מדוע
למשל. רנטגן בטכנאי ולא מהנדס
ה הם האקדמאים האם צ ו ב ח ק ו י מ
? ת ס
ה לא פשוט לפועל האם ע י ג ת מ ו כ ז  ה
לירות? אחד פחות באלף לזכות לנסות

חיפה כאל, מ■ שאודר

ן י י נ ע ■
גיל של תליאביב (רזניק), רז משה

מ₪ן]8<1$7
ת שפה ד ח ו י מ  

לנשים
 שאין מנהג קיים דומיניקה :אי

 אחר מקום בשום ודוגמה אח
 שפת־ יש זה באי לנשים ■לם:

 שהגברים משלהן, מיוחדת ור
דוברים ואינם אותה יודעים ם

 בינן לדבר הנשים יכולות כן•
רק הנוגעים בענינים עצמן ן
ב־ ימצאו לא גברים ואמנם, ן.
 נשים אבל בכך, רב עניין וי

 על רבה בהתלהבות ביניהן ברות
 בגמישו־ כי ״מרסי״ של |ןישינים

 של בעייה אין .מרסי״ של
מת הם גמישותם ברוב — אמו:
 עד 1,50 (מגובה אשת לכל נים

68 עד 45 וממשקל מטרים 1
 המסים משמחת: בשורה ועוד נ).

 מחיר אבל מאד, עלו גרבי־מכנס
 עלה לא .מרסי״ של ונים !יש

תיים!

נ3 ם גני א • ג111*1ו ב ר ג ב

 < ורשמי- טרנזיסטורים גם ::
< ט׳י מיוצרים ים7מטו קול

חדשים לעולים השום :
 7. .ז\ של מהירה הספקה
 : דגמים 4 מכם. וללא במטוס

$ 140 רמקולים 2 בעלי
 אחד רמקול בעל 1050 דגם

130 $
 הבלעדי הסוכן

4 פרץ ת״א כע״מ כינורי
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 ברוך ■
- שפטרנו

 נאצר. חברכם של מותו על לכם תנחומים
יהוד״. אל ״איטבח שאמר שלכם הידיד

 בצערכם. משתתפים ולא חזקים תנחומים
 שניים. מספר מה־טלר שפטרנו ברוך להיפך,

תל־אביב ונפש, כדם שונאיכם
מסורת ■

מאובנת
 (העולם פיבישביץ אדיר לסטודנט ברכתי

 הדתי בנוהג להילחם שהחליט )1726 הזה
הערלה. כריתת של והפסול הכפוי
 אלפי כמה לפני החליט שמישהו זה
 צריך לא — מיותרת היא שהערלה שנים
 במסורת להמשיך היהודים כל את לחייב

ה הנזק הדורות. כל סוף עד זו מאובנת
י נ ח ו  מ־ פחות לא גדול הוא שבמעשה ר
ו טובה לאלוהים עושים אנחנו הגופני:
 חובה ידי לצאת כדי ברית איתו כורתים

 היום- בחיי בתורתו בוגדים בזמן ובו —
יום.

: של הבא הגליון ו עו ה ם ה הי ★
 של הבא הגליון של הופעתו תוקדם הסוכות, חג לרגל

20.10.70 שלישי, ביום יופיע והוא הזה״ ״העולם

 19.10.70 ב׳, ביום הגליון את להשיג יהיה ניתן בתל־אביב
הערב. בשעות

 של בעלון מודפסת נמצאה זו פיסקה
נתיב־הל״ה. קיבוץ

ו מקסימה פשוט היא כי — הדפיסוה
נכונה.

נתיב־הל״ה שרהל׳ה,


