
מכתבים
 / ישיש וטס צעיר מס / לבךכחול

קר ומם שמיים מס וחשיש. ■סיגריות מם
 אוויר מס / חלקה ומס אחור מם / קע

ישן. ומס חדש מס / עשן ומם
 למעוטי־ מס / סולת ועל לחם על מס
 גדול מס / חתן ומס ■כלח מס / יכולת

 נעלם אנה / חמם צועק האוצר קטן. ומם
 גנבים / מכיר מי יודע, מי / המסו

מקיר־אל־קיר.
 המון משלמים / ניסים נפלאות, ארץ
ממל / מטוסים לרכוש ובמקום / מיסים

הכיסים. את אים
 תל-אביב אילון, שמואל

מיקרית זהות
 )1947 הזה (העולם הכתבה את קראתי

סטיוארט״. גלוריה של ״הטרגדיה אודות
סי ״להרכיב״ לעצמכם שהרשיתם חבל

 ומן מפיסות־שמועות ועלי, גלוריה על פור
 או- שכתבתם מה בין זהות כל הדימיון.

 חינה האמת, לבין הנ״ל בכתבה דותי
קיימת. שאינה ובימעט מיקרית
כוו־ לכם היתד. כי דעתי על מעלה איני

שלכם הצורך מן כתוצאת אך זדונית, ■נר.

סופר
אמרתי לא

 במיקרד. לי, גרמתם דרמאתיים בסיפורים
עוגמת־נפש. זה,

 על הדברים את להעמיד מתכוון איני
בר אך ! ? מעניין זד. מי את שהרי דיוקם,

 אשר בכתבה, ציטטה כל להכחיש רק צוני
בשמי. נכתבה

ניו־יורק סופר, אדי

קפאו לא הגבולות.
חי פועלי מועצת פעילי בפני בהרצאתו

שמייח ביטויים כמה דיין מר דחה ,פה
 אי־פעם התנבא כי השאר בין לו, סים

שנים. 10 משך מילחמה תהיה שלא
בזמ קראתי דיין מר של זו נבואתו על

 של האדיבה ברשותו אולם, בעיתונות. נו
 זה: בהקשר מדבריו אצטט מיכאל, ב.

הת ,1974 ביולי 30ב־ טייס, ״בשבועון
 אותו ריאיין דיין. משה עם ראיון פרסם

שכטר...״ ג׳ראלד
 הבא: המישפט ■מופיע ,13 בעמוד שם,
 תראינה דיין, מנבא הבאות, השנים ״עשר

הנו קוויהם לאורך קופאים הגבולות את
רצי מילחמה כל תהיה לא אבל — כחיים

באיזור.״ נית
דיין. משה של הסיגנון זהו בסד־הכל,

ר עז ץ, אלי מרנ נהריה פו

מתחדש הספורט
להי שמחתי הפסקה, של שנים לאחר

 אבל הספורט. מדור את שחידשתם ווכח
 ביטלתם ואפילו בו, קיצצתם פתאום עכשיו
אותו.

מאד. מעניין היד. הוא חדשוהו. אנא,
 תל-אביב גפני, יעקב

סבלנות. סבלנות, •

איבות בקרת עוברת סוללה בל

תל■!. תביעה עוהיא לטי
 שאתה המיוחד השרות את לספק תוכל שהיא כדי לשמה, ראויה תהיה ״אמקור״ עוצמה שסוללת כדי

 בדיקה הגלם המרי נבדקים תחילה לקפדנות: כמוה שאין איכות בקרת סוללה כל עוברת - ממנה מצפה
 הייצור שלבי בכל הסוללה אחר עוקבת הטכניקה .עין המפעל. של המשוכללת במעבדה מדוקדקת

אלקטרוני מתח מד ביותר: מתוחכם ציוד של בקרה סוללה כל עוברת הייצור פס על
אוטומטית. נפסלת היא - לאומיוהבינ ןהתק דרישות על עונה אינה ואם

נוספת. אינדיבידואלית בקרת עוברת היא מהמפעל הסוללה צאת לפני - אחרון ואחרון
׳׳אמקור• עוצמה סוללת בחנות בקנותך - התוצאה

ביותר. והטוב המשוכלל המוצר את מקבל אתה
בפחות. תסתפק אל

אמקור׳יו רק תמכור "לי

אמי

א הפצה: מ מ א
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פון ם תערי  של הסנו״
1.12.1974*0 החל

ס ב עו ת

בלירות לשנה

ס נ נ

שנה /!2ל־
הוצאות מחיר הוצאות ס״חמחיר משלוח העיתון משלוח העיתון׳

92 — 8 + 84 180 = 16 + 164 בארץ המנוי דמי •
100 = 16 + 84 196 — 32 + 164 רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
120 — 36 + 84 234 — 70 + 164 ואיראן אירופה ארצות לכל •
113 — 29 + 84 220 בב 56 + 164 לקפריסין •
146 = 62 4- 84 284 120 ו 164 ולקנדה לארה״ב •
142 = 58 + 84 276 112 ו 164  קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

144 — 60 + 84 281 — 117 + 164 למקסיקו •
164 ~־ 80 + 84 320 = 156 + 164  ונצואלה, רודזיה, זמביה, לדרומ-אפריקה,

קולומביה ארגנטינה, ברזיל,
•

186 = 102 + 84 364 — 200 + 164 ויפאן פרו •
184 100 + 84 360 = 196 ו 164 וניו־זילנד לאוסטרליה •
171 87 + 84 334 — 170 ו 164 לפנמה •

19527 הזה העולם


