
מכתבים
באוויר המדחן? ניטו

 הזה (העולם הסודית״ ״המפה במאמרו
 אמת, די. אבנרי אורי הרחיק לא )1963

 בראש, סודית״ ״מפה הישראלי למימסד יש
 ישראל את מראה לא הזאת המפה אד

 אפשר איך שהרי לארצות־הברית, קרובה
 כל שאין העובדה את זה, לפי להסביר,
 הנוהגים על חיובית אמריקאית השפעה

 אין חוקה, אין הישראליים? הפנימיים
ה מן הדת הפרדת אין הזכויות״, ״חוק

 אלה, את להגשים ניסיון כל ואין מדינה׳
הרחוק! בעתיד לא גם

 והרבה דימיונית, יותר הרבה היא האמת
 המימסד של הסודית״ ב״מפה :עצובה יותר

ב מרחפת היהודית״ ״המדינה הישראלי,
 אף עם חברתי קשר כל לה אין אוויר!
 שהיא היחידי הקשר אחרת. ״גויית״ חברה

 — חברתי איננו הוא -שגם — בו מכירה
 שבעזרת התקיף, ה״פריץ״ עם הקשר הוא

 השתדלן בעזרת ובמייוחד מתאימה, הסברה
 העליונה, ההשגחה בחסדי הנעזר היהודי
ליהו חסד להטות ה״פריץ״ לב את מכוון
דים.

 גיטו אנחנו היהודי, המימסד בדימיון
 לגיטו מתמיד). נס (בעזרת באוויר המרחף

 — יקדה ויותר — חזקה יותר חומה זה
 שלוש־מאות לפני ונציה של לגיטו מאשר
 גורל תלוי שבו הנוכחי, וה״פריץ״ שנה,

 המלך הוא תושביו, של רצונם לפי הגיטו,
הש לא זה מלבד ארה״ב. נשיא — הגדול

 של בהרמונו התככים ימי מאז דבר תנה
אחשוורוש. המלך

 ירושלים שחק, ישראל פרופסור

לצה״ל קודש התמורה
 יריד לכתבה ולהוסיף להעיר ברצוני

 את הזכרתם ).1969 הזה (העולם התימהונים
 קצרצר ובמישפט חבריו, את הקטן, אחי
אותי. גם

מן 9ד,- בן ליאור אחי  חבריו את אי
 ),14 בת (אני מעשה־ידי ציורים למכירת
החייל למען לוועד קודש מכירתם ותמורת

הרמתי ליתי
כולם כמו לא

 שלשמה המטרה שהיא הפרטי, לכיסם ולא
ש האנשים שאר יצירותיהם את מוכרים
בכתבה. הוזכרו
 זאת. עושים שאנו השנייה השנה זוהי
 96 — לירות 100 תרמנו שעברה בשנה
 וההשלמה הציורים, מכירת תמורת לירות

תרומתנו־שלנו. לירות 100ל־
״צבו ציורים אינם שהזכרתם הציורים

 כפי ליאור״, של אחותו של בטוש עים
 ב- מציירת שאני ציורים אלא שכתבתם,
שלי. דפידוגרף

 תל־אביב הרמתי, (ליוני) ליאת

הניחוד שיא
 על למחות רוצים אקדמאים, קבוצת אנו,

 וזד לונדון, ירון על־ידי שנערכה התוכנית
 לפני החמישי ביום בטלוויזיה טנדו קרוייה

 נשים, שלוש הופיעו זו בתוכנית שבועיים.
 היתר. הים״, ״קצינת כלומר בהן, שהאחרונה

ליצ בתור להופיע והתאימה הגיחוך, שיא
ג׳. מדרגה בקירקס נית

 ניראה הים״ ״קצינת עניין כל בכלל,
 הביא לונדון ■שמר וייתכן מפוברק, לגו

 בפני והציגו כלשהו, קוקסינל לתוכניתו
 לקציני־ בית־ספר בוגרת כאשד. הצופים

ים.
 לונדון מר יהיה להבא כי תיקווה אנו

)12 בעמוד (המשך

ם לכל  למסעדה, לבית, ־ מקו
 הים. ולחוף לקיוסק

 הקניה בזמן אותך תגלה היא
 סמפו בקבוק של השתיה או

ם בו לד ותעניק  פרס. במקו
 ו\ו"0עוסח1£1ע0£״ סלויזיה מקלט

 דקורטיביות כוסות מאות שעונים,
 - ספורט חולצות ומאות

שבוע. מידי מחולקים
:זכו השבוע

 טבריה. ,342 ג׳ שכון ברוש, זאב :בטלוויזיה
 חנניה ; פחם אל אום אדיב, מופיד אגבריה : בשעונים

 ,10 זמנהוף — פפו משד, ;צ.ד,.ל. ,2228018 א. מ. ביטון,
 ,5 שדה יצחק ח׳, קטמון — אברג׳יל מרים ; בת־ים

 פרדס-חנו־ק ,10 הנשיא ככר — גיגי בן מהלוף ; ירושלים
אשדוד. ,17 העם אחד — סלמון יהודה

עממי במחיר סאר חופשת

1855המחיר:המקום:
ת חופשה לבלוי אלי די ה אי מ ה בר ה בו (כספי באירופה. ביותר הזול ובמחיר ג

לקניות). וגם להוות לבלות, לך יספיקו ההקצבה
 חלומיים. ים חופי ק־מ 15,000 ציוריים. איים 1400 תוססים, ובלוי קניות מרכזי משגעים נופים

קזינו. ובתי לילה מועדוני יקרים). (לא פאר מלונות ויאכטות. צלילה מועדוני
 אורחים. להכניס היודעים שמחים ואנשים מרפא מעיינות הסטוריים. אתרים

ולקבוצות. לבודדים תכניות של עשיר מבחר תמצא אצלו שלך. הנסיעות סוכן אל פנה
קרקע. סידורי עבור $60 + קבוצתיות לטיסות *מחיר

עם פעולה בשתוף

197111 הזה העולם


