
מכתביםהנהיגה את לנו השאר
 בריא טוב, ■

וביקורתי
 ביקורתי טוב, ששבועונכם סבור אני
מהכלל. יוצא באופן ובריא

 גרמניה מינכן, ראדזייכסקי, צבי

 שארה ₪
רכהגא

 מנהיג כהנא, מאיר לרב שאלה לי יש
: יהודית להגנה הליגה
 יהודי למען קונגרס מארגן היית אתה אם

 האם בריסל, קונגרס של מסוגו רוסיה,
 ה״בוגדים״ השמאל לאנשי אז מרשה היית
? דבריהם את לומר

תל-אביב ציטרין, בני

 ביקורת ■
טלוויזיה

 מקציבים שאתם המקום על לכם חן חן
 הטלוויזיה. תוכניות על לביקורות

 :חלקי את גם לתרום לי נא הרשו
סרט התחיל ,13.3.71ה־ שעברה, בשבת

זילכר

הטניויויה מהוים הטלויויה מקלט

ז כ ר מ  
מגע עדשות

 ע6א5 0£־א1מ£־
לנס״ אישץ - ״גרוזובסקי

 רח׳ פנת ,5 שניאור רח׳ תל־אביב,
ת .55029 טל. ,20 פינסקר ו ע  ש

ה ל ב ק ^1 ) — ה  לש״ נשמח •1-
בקשר״ לסי הסברה חוברת לוח

— שלום לצעירים,
 לחלוקת לנו דרושים הינכם -
ב אבנרי, אורי של ״הנידון״ £
ובבתי־ספר. נוער מרכזי ן

 ל־ כתובתכם את לנו שילחו
 חוג עבור תל־אביב, ,136 <ת״ד

 הזה העולם תנועת של הנוער ל
חדש. כוח —י'

הז. קוו ת ח־ ת פ ב
 9.30 בשעה ,1.4.71 ה׳, ן'ביום

 ישורון, אורה בבית דבערב,
פתח־תקווה, ,32 כצנלסון [ירח׳

יתקיים ,
בית חוג

בהשתתפות

סגל שמואל
מוזמנים. ואוהדים הכרים

מונה + בדי
 8.00 בשעה ,1.4.71ה־ ,,ה ביום

 רח׳ בראנה מיכאל אצל בערב,
יתקיים דימונה, ,1047/3

בית חוג
בהשתתפות

מסים אלכם
מוזמנים. ואוהדים חברים

 דקות 12ב־ סודית, מחלקה בסידרה המתח
איחור.
שה עוד מה הצופים, בקהל זילזול זהו
ה תוכנית את שהאריכו בגלל נגרם איחור

משעממות. דקות 12 עוד לה והוסיפו חדשות
גבעתיים זילבר, ראובן

 איזה ■
7 דרך

 נוספת פעם להרהר הזמן הגיע לא האם
? הולכים אנו אנא

 ״אולטימטום״, לצעוק רק היא הדרך האם
 ״אין מכוונים״, ״תותחים טעון״, ״אקדח

? ברירה״
 שלנו, השלום יוזמת תבוא טוף־סוף מתי

 השלום יוזמת את מקבלים לא אנחנו אם
? האחר של

ירושלים אלקלס, יוסף

מי ■
7 גדסק

 את ״לדפוק רוטמן משה של סיפורו
 קורותיו על )1748 הזה (העולם אמריקה״
המבק לישראלים להבהיר עלולים באוה״ב,

 כסף) עם או (בלי בארה״ב מטיילים או רים
 אנטי- ברגשות להתקלותם הסיבה את

ב בעיקר מאנטישמים), (להבדיל ישראליים
הגדולות. ערים

 מיוחדות אינן רוטמן מר של תחבולותיו
 קלים בשינויים מנוצלות הן לצערי לארה״ב,

מ דומות לתגובות וגורמות באירופה גם
 וחבריו רוטמן המקומית. האוכלוסיה צד

 למצוא כדי זרה בארץ היותם את מנצלים
בישר ליישם מעיזים היו שלא קיום דרכי

אותם. הסובבים תגובת מחשש אל
אוח בישראל זרים שכאשר לזכור רצוי

 התגובה דומים, ערמומיים באמצעים זים
וביקורתית. נרגזת כלל בדרך היא

 מסוג ישראלים ארוך שבטווח לי נראה
המתכוננים אלה ואת עצמם את דופקים זה

)8 בעמוד (המשך

.1751 הזה העולם6


