
 מתחת געשה מה ^
ספיר? של לא!?

מכתבים
חסר: ■1

ספורט מדור
 של בחדשות שמענו 26.10.70,־ד בתאריך

ש מדברים ציטטה בבוקר שבע השעה
 בעולם נשמע היכן שר־האוצר: השמיע

 של החיים רמת תעלה מלחמה שבתקופת
?20ס/סב־ האוכלוסיה

ש בעולם נשמע היכן לשאול רוצה אני
 הבכירה הפקידות תחיה מלחמה בתקופת

 מכוניות־פאר, עם גבוהה, כל־כך רמי■ על
הטבות? ושאר לחו״ל נסיעות
 אחרת בפלנטה חי אתה ספיר? מר ידידי

 העם שלך. לאף מתחת נעשה מה רואה ולא
 הוא כי סבירה, חיים לרמת להגיע שואף
 בעלי כל ואילו חייו, רמת עבור קשה עובד

הציבור. חשבון על חיים שבפיקודך השררה
חולון ג., צפורה

 בעד 3!
הנשיא

ה נשיא הוכיח נאצר, מות על בהכרזתו
 ביותר הרם לתפקיד ראוי הוא כי מדינה

במדינה.
הכרזותיהם, לאור

 במיק- שתיקתם או
ש של הטוב, רה
באר, המנהיגים, אר

 זלמן של הכרזתו
 כי והראתה שזר
ב הנכון האיש הוא

הנכון. מקום
כנימיני, רות

רנות־גן
נגד ■

הנשיא
כ שיניים חרקתי בנימיני

ש בעיתון שקראתי
 תג־ את הערבים בפני הביע המדינה נשיא
נאצר. מות על חומיו

 חזה בוזעולם כשקראתי קמעה התאוששתי
 הנשיא את צינזרה שראש־ר,ממשלה )1730(

בטלוויזיה.
 השרית־ חריגתו פרטי. אדם איננו נשיא

 המם־ להוראת בניגוד סמכותו, מתחום תית
 על־ידי שניבחר בשילטון כמרד כמוה שלה,
הציבור. רוב

חולון גולדגרט, חנן

 שלי, המילואים שירות את עכשיו גמרתי
פו שלכם שהעיתון לכם להגיד יכול ואני

החייילם. בין מאוד פולרי
 ה־ שבוע׳ כל מקבל שהייתי העיתון את
 היו הם ממני. חוטפים היו ממש חבר׳ה
ראשון. אותו יקרא מי ביניהם רבים
 מדור בעיתון: לנו חסר היה אחד דבר רק

ספורט.
תל־אביב משאולי, שלמה

 למדיטציה התנועה ■1
לשלוס והמאבק

 התנועה אודות בעיתמכם לקרוא שמחתי
 לרח־ בא (הגורו טרנסצנדטלית למדיטציה

).1723 הזה העולם עליכם, שלום
 אר. יותר שיהלום דבר שאין סבורתני

יומ עיסוק מאשר ולצדק לשלום מאבקכם
זאת. במדיטציה יומי

 אילו כי סבור מהודו יוגי המהרישי
ה מאיכלוסיית בלבד אחד אחוז בה עסקו
עולמי. לשלום מגיעים היינו אז כי עולם,

ירושלים גולד, נאוה

 ברבה ברטיס י■
נסיעות מס על
 אורי של המצויין מאמרו את ראיתי

 החדש, (המעמד הנסיעות למס בנוגע אבנרי
 שאבנרי נראה ולפיו ),1724 הזה העולם

גל. אותו על משדרים ואני
ההצגה. את ממני גנב המאמר פירסום אך

ל ללקוחותי ששלחתי הברכה בכרטיסי כי
 פנחס מכובדנו׳ יושב נראה השנה, ראש

 העלייה זה ולעומת שלו באימפלה ספיר,
הנסיעות. מס של המסחררת
 הקטן האיש גם נראה הברכה בכרטיס

 ומשתאה בחו״ל קרוביו את לבקר הרוצה
 פקידים עשרות של וציור המיסים, גובה על

 מס את לשלם מבלי המכס את העוברים
הנסיעות.

ר, י. כ י רי כללי, מנהל ג
תל־אביב פאטרא, נסיעות סוכנות

פשיטת־רגל ■
מוסרית

 והדמוקרטיה, הפרט בחופש הפגיעה לאור
 הכנסת מישיבת אבנרי אורי ח״כ כשהוצא

 החלטנו — בוחריו ציבור את שרתו בעת
מהארץ. להגר אז

 ירידה של והולך׳ המתגבר זה׳ תהליך
 ובעלי המבוססים אלו של ובסרט מהארץ

 דבר של בסוסו יביא הטכניים, המקצועות
 מוסרית ופשיטת־רגל כלכלית להתמוטטות

ממשלת־ישראל. של
אופ על מחאה של בטוי הינד׳ זו תופעה

המ מדינת־ישראל של האנטי־דמוקרטי ייה
 וחוקי־חי־ אדמיניסטרטיביים מעצרים צדיקה

רום.
 והתרומות העלייה שצימצום סבורים אנו

 הרצוי הלחץ את ייצור המערב מארצות
הדמו לש-טות לחזור ממשלת־ישראל על

קרטיה.
 אנגליה לונדון, שחר, דג׳ודי ג׳ו

פנייה !■
שר״החינדד7

 (שפחה מטורקיה ג׳מילה הילדה בעניין
):1726 הזה העולם ברמת־אביב,

 תודה אסירי נהיה
 להודיענו תואיל אם

ה משרד אין מדוע
 את מפעיל חינוך

ל חובה חינוך חוק
 — הנ״ל הילדה גבי
שנים. כשלוש זה

 בדעת יש האם
 לגרום החינוך משרד

 הסדירים לביקוריד,
 ב־ הנ״ל הילדה של

בישראל? בית־ספר
דיוויס אוריאל

 יו״ר, סגן
מזכיר, שי״ק ישעיהו־תומא

ירושלים והאזרח, האדם לזכויות הליגה

 שאלה ו■
גך־אמוץ לדן

 ואיפה בן־אמוץ דן למד בית־ספר באיזה
חשבונות? מנהל התואר את קיבל

חדד
שכזה? מנהל להתבזבז יכול כך האם

לוד חדד, רחל

שיח !■
טהור

 הכבוד כל — הכובע את גם מוריו אני
 עיתון בארץ עוד שאין הוכחתם שוב לכם.

 כל־כך קדומות, בדעות משוחד לא כל־כך
חינוכי. וכל־כך רענן
חינוכי. כן,

 לחניכי להטיף מנסה אני נוער כמדריך
 מגוף ונקי טהור יפה, שאין והערב השכם
המרי המעצורים, התסביכים, שכל האדם.

 — העולם מן נעלמים היו והמלחמות בות
 את להוריד ולתמיד אחת הצלחנו רק לו

 איש של וההסתייגות הבושה המחיצות,
ומרעותו. — מרעהו
 קפוץ, לשחקני — כולנו יד ניתן הבה

)4 בעמוד (המשך

מושלמים נישואים
דה־ולדה ון ת. פרום׳ - מאת־

האישות) חיי של ובטכניקה בפיסיולוגיה (פרקים

 שאלה לכל תשובה תמצא בספר
אותך המענינת המיו בחיי

 בצורה הבעיות בכל דן זה, במקצוע נודע רופא שהיה המחבר,
אנוש. ללב המבין רופא ביותר. והכנה הגלויה

 עכשיו עד תבל. חלקי בכל שפות, לעשרות תורגם הספר
מהדורות. 11 זה, מספר הופיעו,
 ידי על ומעודכן מעובד כשהוא בעברית, כעת מופיע הספר

מדע. אנשי
ל״י 12.---------הספר: מחיר

— ובהוצאה: הספרים מוכרי כל אצל להשיג
 תל־אביב ,4810 ת.ד. ,13 הנשיא יוסף רח׳ בע״מ, אחיאסף
תלא־ביב ,1109 ת.ד. ,12 פ״ת דרך רח׳ ברונפמן, סוכנות

לביתר הספר את וההבל צ׳ה שלח

אותההטארמענגת-.אשנה

1732 הזה העולם


