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..זמן. לי היה לו*א

לך! יהיה ־ מעכשיו
 הנפלאים הדברים אותם כל לעשות תוכלי מעכשיו

 זמן. לך היה לו — תמיד לעשות רוצה היית שכה
:לרשותן מעכשיו כי — יקרות שעות תחסכי
ה״ מרק מ תל ר ״ הי בישול. מ

 מוכן. והמרק בלבד, דקות 7 או 5 תוך
שלן. כמו — ומשובח טעים מרק

 :לבחירתך ״תלמה״ של בישול מהירי מרקים מבחר
 ירקות, קרופניק, גריסים, עם פטריות מרק
בישול. דקות 7 — אטריות עם עוף

בישול. דקות 5 — אספרגוס ומרק פטריות מרס

תלמה תמיד תלמה
בישול מהיר תלמה מרק

אל ליגי גג״ בי

מכתבים
 מאשים״ ״אני 8

לממשדת־ישראד
אלטרנטי ישראלית תוכנית מהגשת אם
 ממשלת־ מתעלמת רוג׳רס לתוכנית בית

הזה? העם את מובילה היא לאן אז ישראל,
 למלחמה או 1956 נוסח טוטאלית לנסיגה
 ״עוד לומר נוכל שאחריה חדשה טוטאלית

ואבדנו״? כזה ניצחון
לו, שאיכפת מודאג אזרח

טבריה

 חוקי ■
ע ב ט ה

פעו יש פעולה שלכל אותנו לימד הטבע
ב לה ונוגדת בכוח לה השווה נגדית, לת

כיוון.
 לכל התיכון: במזרח המצב גם הוא כך

 פוליטי צעד לכל נגדית; התקפה יש התקפה,
אחורה. פוליטי צעד יש קדימה,

ש טבעי חוק זהו נישאר. וכך היינו כך
 והמצב היות זמן. ובכל מקום בכל פועל
 אז במלחמה, שנים הרבה לפני התחיל כאן

מלחמה. של במצב עלינו פעל החוק
 משני אחד חייב לשלום, להגיע בכדי לכן,

לוותר. הצדדים
עבו צלח, יחיד

 הפרוטקציה ■
הנבונה

 המצוי המודעה את לכם לתרגם ברצוני
הרומנית: בשפה בעיתון שהופיעה רפת,

כן עבודה, מחפש  עבודה כל לבצע מו
 של החיים את לקיים לי שתעזור הוגנת

אנשים. ארבעה
 משהו? לכם אומרת המודעה האם
לא מרוסיה, עולים לא שהם בגלל אולי
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הרומני כעיתון המודעה
)

 ה־ את להם אין אולי או בהם? מטפלים
הנכונה? פרוטקציה

 יש אולי אז התשובה, את אין לכם אם
במסע האוכלים מנהלים אותם לכל אותה

הפאר? דות
תל־אביב רא, ק

 הפיתרון: ■
שלום

 )1746 הזה (העולם שבועות כמה לפני
 אבנרי בו אדם, הנה הנדון: למקרא נדהמתי
 מדינת־ישראל על בהקיץ: ״חולם כביכול

 עד 50מ־ שנה מדי שתקלוט ימי־שלום, של
מברית־המועצות״. עולים אלף 100

כמשמ פשוטה ציונות, זאת ידיעתי לפי
 שהוא באיזה שקראתי אבל, לי נדמה עה.

הטר לא זאת אך ציוני. לא שאבנרי מקום
 העובדה עצם אלא לי, שמפריעה מינולוגיה

 אבנרי. על־ידי מעודדת מאסיבית שעלייה
 חסידי את היטב מבין אני סוף כל סוף

 ל־ זקוקה ישראל השלמה. ארץ־־שראל
 מיליוני את ליישב כדי ״11̂נ6מ8ע£111מ1"

תתמ הללו התקוות (אם שיעלו היהודים
משנה).

 הזאת. הבעייה את ניתחו הצרפתי ברדיו
 שהפוליטיקה נראה אחורנית, נסתכל ואם
 מכוונת (הציונית) הישראלית הממשלה של

 ארץ־ישראל שטח מיכלול כל את ״לייהד״
 זאת סיני). העתיקה, ירושלים עילית, (נצרת

?.£111; נ1.000מ11(11 ה־ של הפוליטיקה
אי עם השמי במרחב מקום אין לישראל
 ערבי שום מאסיבית. עלייה של דיאולוגיה

להס יוכל לא בריאה לאומית הכרה עם
סיבות: שתי בגלל לזאת, כים
 התפשטות צורך מפני הממשי הפחד )1

לאב אפשר שאותה ישראלית, טריטוריאלית
כיום: מגדלת זכוכית בלי חן

בקשר מעוניינים לא שהיהודים הרגש )2
)10 בעמוד (המשך

1749 הזה העולם8


