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מכתבים
איש

השנה
 לא, אם באיש־השנהז בחרתם כבר האם

 — ניקסון בנשיא לבחור לכם מציע אני
תפ לעשות העז מוסכמות, ששבר הגבר

 לסין לשלום יד ולהושיט היסטורית, נית
 מהלך כל את שישנה צעד — העממית

 1971 את ושיכנים המודרנית, ההיסטוריה
ההיסטוריה. לספרי

ירושלים ארזי, רקז

 מאו, היו״ר — ספק ללא השנה, איש
 דר* צעד שעשה
פר היפנה מאטי,

 לעבר מחייך צוף
האימפריא האוייב
 קפיטאליסטי ליסטי

 ארצות- המתועב,
 ושינה — הברית

ה מהלך את בכך
ש כפי היסטוריה,

ה בשנים יתברר
קרובות.

מרון, מוקי
חדרה

 לאבד לא והצליח — ישראל עם את
 עושה הוא איך מפופולאריותו. זה כהוא

לעזאזל? זה את
באר־שבע בלום, ישראל

 עיוור שרק — סאדאת מצריים נשיא
 האחרונה, בשנה ממאמציו להתעלם יכול

וה — ישראל עם כלשהו להסדר להגיע
תוצ ישיג לא אם כיסאו את לאבד עלול
השנה. סוף עד אות

תל־אביב קורצינסקי, בלומה

 קבוצת אוהד הספורט: של איש־השנה
 הזעם שהפגנת חבריו, ומאות בני־יהודה

 בשרשרת, הראשונה החוליה היתד, שלהם
 ולחשיפת עציוני, ועדת להקמת שהביאה

בספורט. השחיתות
תל־אביב מגן, דן

 ברים, צבי — הספורט של איש־השנה
 במלוא עציוני, ועדת בחקירת שנתגלה,

לש ימשיך זאת ולמרות — שקריו עירום
הצדק. יחי בהתאחדות. לוט

אשקלון כוכוולד, יגאל

התפטרורג ■

אושוויץ
בישראל

לי המוסד בתוככי הנעשה עלהכתבה
ב־ מפגרים לדים

 (הטולם נם-ציונה
היתד, )1773 הזה

 מעוררת מזעזעת,
מטרפת. חלחלה,

ה לארץ קרה מה
לש המוכנה זאת,

 כאלה דברים את
 עליהם ולעבור —

? בשתיקה

גוט
גוט, אילנה

תל־אביב

מרון
פעם שוב שקרע — כמובן ספיר פנחס

המדינה נשיא
 בדבר הקודם, הגליון של השער כתבת

 מעניינת לי נראתה הנשיא, התפטרות
 — זאת ביותר. סבירה לא אך — מאוד

 בעקבותיה. הכחשה, פירסם שהנשיא עד
לכם. מאמין אני עכשיו,

חיפה ארזי, חנן

 הפנטגון מיסמכי ₪
בן־גוריון של

 כפי הישראליים, הפנטגון מיסמבי ניתוח
 מוכיח בן־גוריון, של בזכרונותיו שנתגלו

שמ דיין, משה — בן־גוריון של שיורשיו
ש המבריקים, הצעירים ושאר פרם עון
 העם אל לכנסת האחרונות בבחירות פנו

בנאמ הולכים — הגדול השינוי בסיסמת
 דבר רק מכירים הזקן, של בדרכו נות
ונשק. נשק נשק, בעולמם: אחד

 הזקן כי לב, שמו לא שהם רק חבל
זו, עקרה תפיסה בינתיים השליך עצמו

 יסוד בנשק עתה רואה שאינו רק ולא
המקו השטחים על אף אלא הכל, וחזות
שלום תמורת — לוותר מוכן הוא דשים
תזת־גן לוריא, משח •אמת

 השחקן ■
האלמוני

שב מונדי, יוסף של החדשה בהצגתו
 חמישה הבמה על מופיעים וחמש, עים

 שישי, שחקן גם שם ישנו אולם שחקנים.
 אינו מה שמשום

ב לפירסום זוכה
לביקו או מודעות,

— הופעתו על רת
מו שהוא ולמרות

ב הצגה בכל פיע
שעון. של דייקנות

 לפקח מתכוון אני
 המתייצב העירייה,
ל ראוייה בשקידה

הצגה, מדי ציון
 מדו- דו״ח ורושם

 הסיטואציה על ייק
 לוד- של המהממת

או גוסטאב ביג,
סומק

אולגה.
להז לנכון מצא לא שאיש בסדר לא זה
 לעיריית העוזרת זו, חיובית דמות כיר

 העירוני התיאטרון את לממן תל-אביב
שלה.

 תל־אביב סומק, רוני
)8 בעמוד (המשך

 השעון מהווה הצלילה בשעת
 מפעל צייד לכן לחייך. חיוני ציוד

 סימאסטר הצלילה שעוני את אומגה
 טבעת : הדרושים הבטיחות מתקני בכל

 ספרות עם ולוח הצלילה משך לקביעת
בחשיכה. נוחה לקריאה בוהקות

 למניעת אטומים, סימאסטר דגמי
מים. או לחות חדירת של אפשרות כל

מיוחדת. תנגודת בעלת היא הזכוכית גם

 ברובם הם סימאסטר אומגה שעוני
טר כמו אוטומטיים.  הסימאס

שבתמונה.
שנוצר השעון — סימאסטר אומגה
המים. לפני מתחת מטר 120 של בלחץ לעמוד
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