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מצמח! זה נם אגפא עם
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ה ריבו 11 בזי
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מכתבים
 מכיפת ₪

היתושים 0 ס■■■!1!ס3|0196ס0^^ ן
 לא לרמת־גן 50ה־ היובל בשנת האם
 היתושים למגיפת פיתרון סוף־סוף יימצא

ברמת־גן?
א, ר רמת־גן קו

שחרור תנועות 8
אפרטהייד ומדיניות

ה לתנועות כסף תורמת ממשלת־ישראל
 בלי־ שפועלות תנועות באפריקה. שחרור

 דרום■ — לנו ידידותית ממשלה נגד הרף
 הרי האפרטהייד, מדיניות למרות אפריקה.

 כל מזדהים בה כולו, בעולם מדינה אין
 אם בין מדינת־ישראל. עם המדינה תושבי

 ת־ או הבורים — ה״חסאסים״ הם אלו
האנגלים. — ״ינקיס״
 תפנה הללו התרומות שאת לדעתי מוטב

ל שיכונים עוני, שכונות לפיתוח הממשלה
 צודקות מטרות אלפי ועוד צעירים זוגות

 יצביעו באו״ם וכה כה בין הלא אחרות.
תקדימים. לכך ויש נגדנו הללו

טרו[, *טי רעננח ׳

מיטוואה ■
כורמים מארבעה

 אומר הווה כלה,״ לקראת ״דודי בהליכת
 אשר הישראלים הפנתרים תופעת לקראת
 התמהמהות לאחר טובה בשעה הגעתנו
לר מבכר הייתי התבשלותה, בדרך ארוכה
לכדו פחות ומרצם דעתם מסבים אותם

 הדעות לכל הנחות למעמדם ויותר רגל
 המשודאה את וישננו נא ידעו במדינתם.

גורמים: בארבעה הבאה האלגברית
פרנסה. + = כוח + מעמד + עבודה
פרנסה. /'2 = כוח — מעמד + עבודה
לפרנסה. = כוח — מעמד — עבודה
בישראל: חוקה בהיעדר

 במלוא מזכה כוח של גיבוי או כוח א.
הפרנסה.

 או ברבים מוכר — האישי המעמד ב.
 אבל ״ראוי״ לאזרח עוזר — אלמוני

הפרנסה. בענין מכריע גורם מהווה לא
ב קובעת לא לכשעצמה העבודה ג.

 ״העבודה״ בממלכת כלל חשובה ולא מאומה
 בפירנוסו מעלה ולא מורידה לא בישראל,

 באשר תת־אזרח או אזרח של ובהערכתו
הוא.

תל-אביב רוט, יוסף

,,פגתרים״ 1
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ר ת  החברה במדעי חדש, מונח = פנ
בלי ״כנר לביטויים נרדף ושם הישראלית

 בזי לבנים״ ״פנתרים קיימים בישראל רק
בכלל! גג קורת

 הרצליה לוין, יעקב

 אישית, כקמה 9ן
וקנאה שכאה

 זו. סמרטוטוקרטית בארץ חדש לא אני
 איך כשקראתי קשות זועזעתי זאת בכל

לה ״הנחמדים,״ הכנסת חברי רוב התנגדו
ההומו דיכוי חוק את לבטל אבנרי צעת
אים.

 היא לכך העיקרית שהסיבה לי ברור
 משינאד, הנובעת באבנרי, אישית נקמה

ומקינאה.
חולו! טרף, ארם

 תחרות 8
הצילומים

 שלכם. הצילומים לתחרות תמונה מצורפת
שלו. את עושה הזמן היא: שלי הכותרת

השבוע תמונת

כות ימצא מקוראיכם מישהו אם מעניין
מוצלחת. יותר רת

משמר־העמק חלילי, מתי
זו העמק ממשמר חלילי מתי הקורא •

 קוראים ל״י. 10 — בסך המדור בפרס נה
לתמונה. נוספות כותרות לשלוח מוזמנים

מתי ■

לוין

מכתבי ראה במולדת״ נודד ו״יהודי גג״
).1747 הזה (העולם

 ג ו ס מצאו לא עדיין ״הזואולוגים״
 ״לבן״ )8ק60165( ״מין )06םת8( ״פנתר״

המוסמ יגלו זאת בכל ״אם״ ״שחור״! או
 שחור״ ״פנתר של קיומו על לכך כים

 בלי־ אני אז ממ?)1;116ע3. (פתמע^נא
 םמ?)!1116ע8. ^11נ2( לבן״ ״פנתן ספק
 צעיר! עוד איננו כי מוגבל בלתי הגיל גם

כמובן!). (לדאבוני

נחמד? אתה
 שגמרת לאחר אלו. שאלות על לענות נסר,
שלמטה. התשובות עם השווה לענות,

ספרדי. אתה האם .1
 דוחק, היא יום מדי חלקך מנת האם .2
ועוני? סבל
לך? מפריע זה האם .3
 זה? מצב נגד' להלחם קם אתה האם .4

ה השאלות: כל על לא ענית אם ת א
מד. ח נ

 ועל בהן מהשאלות הלק על ענית אם
 של סימנים לגלות מתחיל אתה בלאו: חלקן

מד. כל־כך לא טיפוס ח נ
בכ אתה כן: השאלות כל על ענית אם

מד. לא לל ח נ
תל-אביב טימברג, יעקב

 דונמה 8
ש?י?ית

 במדור פרטית״ ״מלחמה לכתבתכם בקשר
התנהגו );1761 זזה1 (העולם — משטרה

אותי. מפתיעה אינה ברודו פקד של תו
ב בדודו פקד את הכרתי לשעבר כשוטר

 מיום כמעט חולון תחנת כמפקד תפקידו
 פקד־ ע״י כשנה לפני שהוחלף עד היווסדה

שלי כדוגמה אזכרו יפתח. רב־פקד) (כיום
 שגילה מפני במשטרת־ישראל קצין של לית

)6 בעמוד (המשך

1763 הזר העולם4




