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 ביומ שנערכה טיסו, של 10 •מם׳ הענק הפרסים מבצע במסגרת
 אשר רמלה, 28 אשכול לוי רה׳ אפללו, אלברט זכה 9.8.71

 רמלה. 100 הרצל רח׳ פרידמן, בחנות השעון את קנה
:הפפול הפרסים כמבצע והשתתף — מיסו שעון קנה

לשוויץ; טיסה - חודש כל *
;יקרי־ערו פרסים 10 - המבצע בתום *

העולם. סביב טיסה הראשון: הפרם
•

 אל־על כסילוני — הטיסות כל
 ת״א ,,קופל־טורם" ע״י ומאורגנות

המוסמכות טיסו בחנויות פרטים
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 לחוג להצטרף רצונך אם אלה. בימים מתחיל נוסף קורס
 בין מיד, פנה שלנו הטייסים ולמועדון האקסכלוסיבי
הרצליה ,981193 טלפון אל 8.30—18.00 השעות

ל. 9 ט 8 1 1 9 ה ,3 לי צ ר ה

מכתבים
 פשיטת ₪

רגל
 סיס־ ביקור כי בנעשה, יודע לכל ברור

:המדינה של פשיטת־רגל מבשר קו,
 ארצות־ השקיעה המדינה קיום מאז א)

 ומרץ. יוקרה כספים, ושנה שנה כל הברית
ל שנתית סובסידיה לתת לה נמאס כיום

לה. בלתי־רצוייה מדיניות
 עמדות לאיבוד בקרוב יגרום הזמן ב)

 ואר־ וסעודיה ירדן במרוקו, ארצות־הברית
מזה. מרוצה אינה צות־הברית

 ארצות-הברית בתוך מדינת־ישראל ג)
 ארצות- יחסי משחירים כהנא, הרב עם

העולם. עמי עם הברית
להק ארצות־הברית חייבת זאת כל האם

ישראל? למדינת ריב
ירושלים אלקלם, יוסף

 גדלות ■

נפש
 בצפון־ שאירע שאסון־התעופה סבורני

 לכל פרט איש, 162 ניספו בו יפאן,
 כגון למיקרה המתלוות הרגשות־מחשבות

 בני- נחונו בו חיוני־חיובי, אופי הבליט זה,
נכו אחראיים: לתפקידים הראויים אדם

 מסקנות להסיק נות
ב והיה !אישיות

לכפר, כדי מעשיהם
 על המוסרי, במובן

 מצב־של- היווצרות
התאפשרות־האסון.

:בנפשנו נשווה
 צבאי קרב מטוס
 אזרחי במטוס נכנס
 הרי לאסון. וגרם

 רצח כאן היה לא
תחי בכוונה מתוכנן

אסון, אם כי לה,
תאונת־דרכים. כעין

הת ואף־על-פי־כן
 שר- ובראשם אישים, של שורה פטרה

הביטחון.
 גדו־ לעצמנו לדמיין אנו יכולים כלום

 דומה, אסון במיקרה בישראל, כזו לת־נפש
 במיקרה מישהו התפטר כלום חלילה?!

! ? חמוקשים משאית עם שאירע האסון
 קרה אשר חלילה, כאן, קורה היה לוא
 דוחפים־מגלגלים היו הכל אז כי ביפאן,

זולתו. שכם על איש האחריות, את
ראשון־לציט כרמי, פ. מ.

 חחייס 8

ככיצח
 וקראתי שלי הכיסא־נוח על כשדגרתי

 הזה (העולם החיים עלובי ״הנדון״ את
העו עם להסכים מאוד לי היה קל ),1770

ונכ מהקרב ערק לנגר הממזרים שזוג רך
 במחשבה אך בשיפלות. נהג לרבנים, נע

 בשני רק לא שהמדובר מתברר שנייה
 ה״לא- הישראלים בכל אלא הנ״ל, האנשים

 אחד, אחד כולנו, דתיים־ושומרי-המסורת״.
ב לחיות שהחלטנו עלובים, לנגרים הננו
 שלנו הפרטי שהסידור ובלבד בביצה שקט

יסתכן. לא בחיים
ה בכפייה הלוחם ״המחנה הוא איפה

מפ לא זה נובחים. רק כולם דתית״?!
 פירושו להילחם אלוהים. עסקני את חיד
ליש !שיניים דרושים כך ולשם לנגוס. גם

 נמשיך המסקנה: ביצים. רק יש ראלים
 בשרו סיר סביב איש איש בשקט לדגור

 שאנו המשומשת מהאשלייה נחת ולרוות
 יהודי, קדוש, משיחי, נצחי, סגולה, עם

 ונוסף !יהודיה שלנו האמא כי נבחר, גזעי,
האלו עם ברית כרת מאיתנו אחד כל לכך
 הזרע מצינורית קטע קיצוץ ע״י היהודי הים

היגייני! וגם גדול כבוד זה שלו.
חולט כר־דג, ישראל

 :זונה אחותך ■

להכחיש תנסד!
עיתו את לפעמים לי מזכיר ועיתון יש

 הגרמני בצד השנייה העולם מלחמת ני
העי את יום־יום קראתי אז החזית. של

 שלא יריב כלפי הנוסחה: ההיא. תונות
 ״אחותך כוחך: בכל צעק להכריעו, תוכל
אם הקליינטים.״ את לה מביאה ואימך זונה

 נכון, לא שזה הריב למחרת לך יגיד יריבו
 את מחדש אסוף יודע. ״אני :היא התשובה

 ששיקרתי.״ לו ותגיד הקהל, כל
הוד העיתונים אחד של קולנוע במדור

 בפני בכחול. חייל הסרט על ביקורת פסה
נע ושתי נער עמדו בחיפה מודעות לוח

 בתי תוכניות את בקול קראו הם רות.
 בכחול, חייל הסרט לשם בהגיעם הקולנוע.

 סרט זה נלך, ״לא הנערות: אחת אמרה
 ההם הימים נוסחת סוסים.״ קוטלים שבו

היום. גם פעלה

מירוצ׳ניק
 לא אולי הסרט. את לראות להם הצעתי
 גרים הם דבריהם לפי לשכנעם. הצלחתי
אצ הסרט כשיוצג לעיר. קרובה בקרייה

יל זאת, לאחר לראותו. ילכו אולי לם
מוד מילה לכל להתייחם לא אולי, מדו
הדיברות. עשרת כאל פסת

קריית־אתא מירוצ׳ניל,, יחיאל

פה ■

ושט
 ״טיפול על כתבתם 1768 הזה בהעולם

 במדור סוריה, לצעירי הנערך שורש״
 ההוראה ״סוריה״. בתת-המדור ״במרחב״,

 משרד־הביטחון על־ידי פורסמה הנחמדה
הסורי.
 שדבר ספק אין

אצ יקרה לא כזה
כי: לנו,
צעי אצלנו א)
 תופשים לא רים

בבית־ אלא ברחוב,
הספר.

 אין אצלנו ב)
מעצר. מחנות

משרד־ אצלנו ג)
 בעל הוא החינוך

צעירים, לגבי תוקף
רי משרד־הביטחון. ולא עי

הנקו 3ל־ בהתאם הנ״ל ההוראה את שנו
אצלנו: הרגילה ההוראה את וקיבלו דות

 מגדל כשהוא בביה״ס שייתפס צעיר, ״כל
 הביתה. ויועבר מיד, ייעצר פרא שערו את

 במשך שם ישאר והוא שערו, יגולח בבית,
. בתקופה מיספר. ימים . . ו  הרצאות יקבל ז

ואידיאולוגיה.״ מוסר בנושאי
קיראט עידו, אילן

 היסטוריה ■
תש״ח

 זרא־ זה היה (או קונפוצטרא אמר כבר
 גדול שקר קטן, שקר ״יש : ?) טוסציום

היס על המענין מאמרכם ו...סטטיסטיקה״.
 לוקה )1756 הזה (העולם תש״ח טוריית
תל כמה מפרטים אינכם כאשר בחסר
 אותן את ענו נשאלים כמה מתוך מידים

 אפילו — בעקרון המדהימות. התשובות
לדאגה. סיבה יש כך, ענה 100מ־ אחד אם

 ובתי־הספר זאת, לקרוא מעציב אכן,
 ההיסטוריה״ לימוד את ״לשפר צריכים

 חומר תכנית בדוק חדש! דבר זד, (ואין
 לבית גם — כמובן הבגרות). בחינות
 משאלכם את נסיתי השפעה. להיות צריכה

 הנמצאים )1172( וישי )1472( אביבית על
 טובות היו תשובותיהם שנים, 4 בארה״ב

״ה כמו לתשובות זכיתי גם (אם למדי
 ״ברנד־ האנגלים״, לפני יום עזבו טורקים

בצה״ל״). קצין היה דוט
 יותר היתד, דרושה בכל־זאת ולסיכום,

 ה־ וטיב אחרות תשובות על אינפורמציה
)8 בעמוד (המשך

1772 הזה העולם6


