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מכתבים
 אי-שם — במנהאטן מסיבה יש ממהרים.
 שלא הצדקה שום ואיו הראשונה, בשדירה

 ניו־יורק טוב, לילה כולם. את ונפגוש נגיע
אמריקה. של

 ניו־יורק עמית, יריב
השאול אל הדרד

 הגווייה״ ״העמקת לכתבה בתגובה
ש ספק איו ).2000 הזה העולס (הנדון,
 הנהוגה לך״ ואשמור לי ״שמור של השיטה

השכ את איפשרה הקמתה, מאז במדינה,
 למיניהם. הצורים כל ואת המתעשרות בות
השיטה. פרי רק הם

 הדרך כידוע, כי, להיזהר. יש באמת אולם
טובות. כוונות רצופה לשאול

תל-אביב מיזרחי, פירחיה
מקבילה פארודיה

 :נכתב )2000 הזה (העולם ״תשקיף״ בדף
 בוושינגטון.״ כשגריר דדו מינוי על ״סוכם

 קאר־ של לאחריתה פארודיה זו איו האם
 המרשאל -של זו — מקבילה צבאית יירה

המצרי? עאמר
 חיפה כאנא, ראובן

חולים למען אזרחים
 לשנות הרוצים אזרחים קבוצת אנחנו,

 לשם כרוניים. לחולים הקיימת הגישה את
 חולים למען (אזרחים אל־חי את הקמנו כך

ישישים). כרוניים
 אלה, תיבות מראשי מורכב אל־חי השם
 הכרוני לחולה שגם הגישה את ומבטא

חיים. מזומנים
ב בהווה, או בעבר כמונו, שנתנסה מי

 לסייע ורוצה הולה, בבן־מישפחה טיפול
אח בדרכים או ובזמנו, בניסיונו לפעולתנו

 עלול מאיתנו אחד כל כי והמבין רות,
 אלינו: יכתוב הימים, מן ביום להיפגע
הוד־השרוו. ,549 ת.ד. אל־תי,

הוד־השרון אד־חי,
אש״ף בשירות הליכוד
 28.12.75מה־ הארץ בעיתון הליכוד בטור

 האמנה הכותרת תחת השאר, בין התפרסמו
 :הבאים הדברים ,20 סעיף — הפלשתינית

 של הרוחני או ההיסטורי הקשר ״...טענות
 אחד בקנה עולות אינן לפלשתין... היהודי

 אינה כדת היהדות ההיסטורית... האמת עם
 אופי בעל אחד, עם היהודים אין לאומיות...

 הם ־שבהן במדינות אזרחים הם :עצמי
מצויים.״

 אם תיאבון) (בלי כובעי את אוכל אני
 טעם מה הגיוני, באורח מי־שהו, לי יסביר
ב ליכוד של הפרופגאנדה מחלקת מצאה

ברמי משה
שירות־חינם

? מדוע ? לאש״ף שירות־חינם זה. פירסום
 ציטוט על־ידי גורם מוקיעים עדיין כלום
 טרם האם ? להם מתכחש הוא שאין דברים

 לזווית מבעד דברים רואה הזולת שגם הובן
 ? טאקטי כמהלך אם כעיקרון, אם שלו,
ל יותר מתאים סעיף הנ״ל באמנה האין

 ואם ועמדותיו? הליכוד מבחינת ציטוט,
 של רעיון ״לנצל״ הכרחי כלום — אין

 והפירסומים, התעמולה במחלקת מישהו
דיו? אפקטיבי הרעיון אין אם אפילו
 אזרחים ״הם אחד: קטנטן אגב ורק

 אם :משתמע מצויים.״ הם שבהן במדינות
 אזרחים הם בישראל־פלשתין, מצויים הם

 מדינת־ישראל, המדינה של שמה ואם בה.
 מצויים הם שבה במידה ,20 סעיף לפי הרי
אזרחים. הם בה —

ראשון־לציון כרמי, משח

קידוש־השם על
 על מילחמות רצופה היהודית ההיסטוריה

 נאור אריה עורך־החדשות :קידוש־השם
 הרצח״, כ״כנופיות אש״ף לוחמי את הכתיר
 במועצת־האומות־המאוחדות הרוב ואילו

 כ״גד כאלה, יש אם הציונים, את הכתיר
ענים״.
 קוריאה, מילחמת בעת שנים, עשרים לפני

 מהקיבוץ, שגורשתי אחרי אחדים •שבועות
של קידוש־השם ממילחמות אחת כקורבן

מסים אדכס
שירות־דוב

 כעורך־ עבדתי — הרעיונית״ ה״קולקטיביות
 כשתסקידי בתל־אביב, פרס ביוניימד לילה
מה בטלטייפ שהגיעו ידיעות לתרגם היה

 מזכיר אז שהיה מי בניו־יורק. מערכת
 התלונן פינקלשטיין, מר הארץ, מערכת
סי אליאב סוכנות־הידיעות, מנהל באוזני

 מ״ ידיעות לעיתונו מספק שאגי על מון,
 כ״סין סין את ומכתיר קוריאה מילחמת

 פינקל־שטיין של ־שלדעתו בעוד העממית״,
 לפחות, האדומה״ ״סין לכתוב עלי היה
 של ״סין או הקומוניסטית״ ״סין לא אם

מאו־צה־טונג״.
 באותה תסתיים נאור אריה של מילחמתו

 מילחמתו נסתיימה בה שגם ואופן צורה
 בלשון־ ,״הכנופיות״ והשם פיגקלשטיין •של

 אחד יהיה — נאור אריה ■של החושך
 קידושם על שהמילחמה •שמות, מאותם

 אריה בבני־אור. בני־חושך מילחמת היתה
 החושך, כוחות עם נמנה שמו• למרות נאור,

ב הקרוב, בעתיד כולנו ניווכח ובכישלונו
השם• עזרת

ניו־יורק מסיים, אדבפ

גראפולוג מצא המטמון
 הגרא־ את ״מחפשים לידיעה בתגובה

 ),2000 הזה העולם טלוויזיה, פולוג״.(מדור
 אין ידיעתי, מיטב לפי :להבהיר הריני

 לגראפו־ המועמדים •של כיתבי־היד הפניית
 •של התפיסה זו לאחרונה. שנעשה דבר לוג

 המטמון למן בטלוויזיה המישחק עורכי
 של תופעה הישנות למנוע כדי השני,

ב •שניראה כפי המסך, על 1נ13014ס־11ז
הראשונה. תוכנית

 לאו־ באשר כנכונה, לי נראית זו תפיסה
 בידיעת־ והבקיאות הידע קריטריון דווקא
 אלא. מטמונאים, בחירת להנחות צריך הארץ

 ה־ •של התאמתו לגבי שונות אמות־מידה
 הטלוויזיה. מסך מעל״גבי להופעה מטמונאי

 התוכנית״ מן ל״עייפות קשר שום לזה אין
אצלכם). שצויין (כפי

בהק עולם של ברומו העומדת השאלה
 זוהי מידה באיזו היא, ה״מטמון״ של שרו

 תוכנית ״עוד או טלוויזיונית״ ״אטרקציה
ומשעממת.״ רדודה יבשה,

 צריך התוכנית ,של הראשון הקריטריון
 של הטלוויזיוני במדיום ״העברה״ להיות

 ארץ- •של ההיסטוריה בתולדות פרשייה
 חידון במתכונת אם היא השאלה ישראל.
 במתכונת כי מושג, זה — והכספים הזמנים

נדחק. ההיסטוריה הקניית תהליך כזו
•ש המאמצים על לברך יש בסך־הכל

 לעיתים גם־אם מעצבי־המישחק, משקיעים
 יוצא הציבור סוף־כל־סוף רדודה. התוכנית

 ופרשיותיה הארץ נופי על נוסף מידע נשכר
לרבים. נהירים שאינם ההיסטוריות,

מרקוכיצקי, יעקוב
 חיפה (מיל.), מטמונאי

)14 בעמוד (המשך

 ישראל מדינת
החקלאות משרד

 המחירים לוח להלן
המוסכם

־ 16 ־ 11.1.76ל .1 .76
 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

ת ו ק ר י
 מעולות עגבניות

ר ז  ג
 חצילים

 לכן ברוב
צנון

 החדש מהיבול בתפזורת תפוא״ד
 מהאיפוס ארוזים תפוא״ד

 אלפא כור מזן מעולה מסוג יבש בצל
ק״ג 2 של בשקיות ארוז יבש כצל

ח 1 ר י פ
 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 0.5 אלכסנדר גרנד תפוחים
 6 גודל זהוב תפוחים
 6.5 גודל זהוב תפוחים
 5 גודל יונתן תפוחים

 5 גודל ספדונה אגסים
בננות

 שונים ממינים תפוזים
 אשכוליות

לימונים
ת ו פ ו ע

 שקופות בשקיות קפואים פטמים
העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
העוף) ק״ג 1.6 (עד• 2 גודל
העוף) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל

 כמגשים הודו תחתון
 בשקיות הודיות שוקיים
הודיות ירביים

ם י ג ד
בשקיות ארוז צעיר בקלח
שמשקלם מדגים עשוי אחיד פרום בקלה

בחולה שקית — גרם 250מ־ פחות לא
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ה ל ה ב ב1ל ה ה
 האחרונה הצעקה — המוזהב״ ״המראה

ליש הגיע — ובארה״ב באירופה באיפור
קואנט״. ״מרי ע״י ראל

 מציעה לזהב״ ״הבהלה הכותרת תחת
 החדשנשת העיניים צלליות את קואנט מרי

 המשלימים חדשניים, ולאקים גלוס״ ״גולד
 המוצרים שני זה. לחורף המראה את

 המשתלב המוזהב הבסיס ע״י מאופיינים
ביותר. האופנתיים הגוונים עם

בשפו המוגשות גלום״, ״הגולד צלליות

 ל״י 19.80ב־ נמכרות ביד ונמשחות פרת
 בוהקת, ברונזה בגוון מוצעות הן היחידה.

בוהק. וכחול־ירוק מוזהב זית ירוק
 ״מרי מגישה המוזהב המראה להשלמת

 כולם לאקים של חדשניים גוונים קואנט״
 בעמידותם גם המאופיינים מוזהב בסים על

היחידה. ל״י 12.35 הלאק מחיר הממושכת.
 קואנט מרי של החדש החורף מראה

בו. למשתמשת ואלגנטיות זוהר מעניק

ל טרמפ ן י י ח ל ת
ה העולם 200211 הז


