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 אופנתי מבחר לך ומגישה ויקרות מפוארות
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 בהגרלת הערב
 הזהב כדור

הב■□ מפעל של
500.000ראשון פרס

200.000הזהב כדור פרס
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 בטלוויזיה סערב
 תוצאות
ההגרלה

ם במחירים מי !מדהי ! !

ר ש י פ
סטריאו מערכות

אן ישר בו מהי
 תל-אביב, המדינה, כיכר ,42 באייר ה׳ רח׳

י 259559 ,262950 טל.

מכתבים
אנטבה שכפשיטה הסכנה המנהל של ספריו

 מאבקם את בעיתונות בענייו קראתי
 שמשון ד״ר של בספריו הפנתרים של

האח בדורות ישראל תולדות קירשנבוים,
 פירסם בעיתונים, שנכתב מה לפי רונים.

 הספר איו שלפיה תשובה, מישרד־החינוך
 החינוך, במערכת ללמידה מאושר הנ״ל

בבתי־ספר. נלמד הספר אם בודקים וכי
 מקדיש זה שספר בצדק, טענו, הפנתרים

 של ולתולדותיהם לתרבותם אפסי מקום
המיזרח. יהודי

 מישרד־החינוך שאין להאמין לי קשה
 רבים בבתי־ספר נלמד זה ספר כי יודע,

 העניין: בכל והורג שמוזר מה בארץ.
 בית- בביודהספר !)(חובה נלמד הספר
 קיר־ ד״ר משמש שבו בירושלים, חינוך

!בית־הספר כמנהל (המחבר) עצמו שנבוים
 מחייב שמנהל טעם־לפגם, בזה האץ

 סיפרו, לפי ללמוד בית־סיפרו תלמידי את
ו זה שספר למרות נ י  על־ידי מאושר א

? מישרד־החינוך־והתרבות
ירושלים דרעי, אוסנת

!למישרד־החוץ — הספורט
בטל הספורטיבית מוקד לתוכנית תודה
וויזיה.

 את להעביר ולהציע לחזור לי יורשה
מישרד־ — לידי הייצוגי הספורט מימון

 לא המשאבים הקצאת שיקולי ואז, החוץ!
 עממי ספורט לביו ייצוגי ספורט ביו יהיו

 לבין ספורטיבי ייצוג ביו אלא ובריאותי,
 אשר — ומשונים שונים אחרים ייצוגים

 כשלון או הצלחת לאור תיבדק יעילותם
מדי של דימוייה למען הספורטיבי, הייצוג

האומות. ביו ישראל נת
 לתועלת יהיה זה שסידור משוכנע אני

 הבריאותיים החינוכיים, למיגזריה המדינה
והמדיניים.

מאוחד עץ־חרוד עמי.ליבנה,

מחדש! פית-המיקדש יוקס
וידו מוכרים אתם עליכם. מתפלא אני

ומעודכ מיומנת מתוחכמת, כמערכת עים
 וכך המישורים, בכל כימעט להפליא, נת
 מדיניים, היסטוריים, מאורעות בציוני גם

 המדור במיסגרת ומישפחתיים, חברתיים,
מאו ספורות במילים המתמצת תמרורים,

אחרת. או זו אישיות בחיי שלמים רעות
 הזה העולם גליון את כשפתחתי לכן.

 שלא התפלאתי תישעדדבאב, בערב שהופיע
 את זד, מדור במיסגרת לציין לנכון מצאתם

 לחורבן מלאו -שנים כמה ;תישעה־באב
היסטו פרטים ועוד דשני, המקדש בית

 העיצוב על מילים כמה (כולל בנדון ריים
׳לכותל). המתוכנן החדש-

מא יהודים לנכון מוצאים בעצם, מדוע,
 חור־ על לצום ואף לבכות להתאבל, מינים

 כל למנוע אפשר הרי בית־המיקדשו בן
 לגשת פשוט אפשר :פשוטה בדרך זאת

 וגמרנו. בית־המיקדש, את מחדש ולבנות
והראשון השני בית־המיקדש את גם הרי

 הראשי הרב על מלאכים. ולא אנשים בנו
 לשר־השיכון ״אור־ירוק״ פשוט לתת גורן

ב מיכרז הכפול״ ב״לוח יפרסם זה עופר.
לעבודה. וקדימה נדון.
 נוכל לטובה עלינו הבאה שבשנה כך
הח בית־המיקדש חנוכת את לחגוג כולנו

בית־מיקדשינו. מזיבחי נאכל וכולנו דש׳
ירושלים אוריאל, דורי

 לאירופה, מנסיעה חזרתי לא־מכבר
 על הפשיטה התקבלה כיצד ונשאלתי

בחו״ל. אנטבה
 — המיליטאריסטים הימין, אנשי ובכן,

 להסתיר הצליחו לא — האנטישמים כולל
 הצביעו לעומתם, המתונים, התפעלותם. את
 : זו בפשיטה הטמונה העצומה הסכנה על

 הם גם־יחד. ולפושטים לבני-הערובה
 ישראל ממשלת גילתה אילו כי הוסיפו,

 הבלתי־ במתיישבים בטיפולה דומה אומץ
 גילתה אילו הכבושים, בשטחים חוקיים

 פית־ בדרכי דימיון אותו ישראל ממשלת
 והחברתיות, הכספיות בעיותינו את רונה
 הפשיטה, אח ובבצעה בתכננה שעשתה כפי
 בעולם מבודדת ישראל מדינת היתה לא

 גם ייתכן זה, במיקרה היום. שהיא כפי
 כפי פשיטת־רגל לפני עומדת היתד, שלא

 במיליארדי העלוב טיפולה לאור שהיא,
 ארצות־ על־ידי לה שניתנים הדולרים
 יותר .קרובה שהיתר, גם ייתכן הברית.
לשלום.

ב הפשיטה המתונים, הטעימו בנוסף,
 להנמיך ישראל ממשלת את תעודד אוגנדה

 אוכלוסייתה, של רמת־החיים את יותר עוד
 לגל תודות — בשלום מכך ולצאת

 המחודשים. והפטריוטיזם הביטחון־העצמי
 רמת־ את לסכן עלולה זו אחרונה עובדה
 העולם ברחבי הפועלים מעמד של החיים
 עלולות במערב אחרות ממשלות כולו.
ולחקותה. ישראל, של בדרכה ללכת

תל-אביב שריק, יוסף

גורילות להם תקראו אל
 העולם את קורא שאני החודשים במשך

 תופעות של לא־קטן במיספר נתקלתי הזה,
 חסרות־חשיבות, לרוב אומנם — פסולות

 בשם אנשי־הביטחון כינוי של התופעה אך
ומעבר. מעל היא ״גורילות״

 ב־ רואים שאתם חושב שהייתי ייתכן
 ציפור, מוח בעלי מטוממים שומרי־הראש

מיס־ אילמלא אצלם, קובעים השרירים שרק

 הכתבה (כמו זו תפיסה שסתרו כתבות פר
 היה הוא שגם ז״ל, ירושלמי איתן על

-שומר־ראש). פעם
 אנשי־ את מכנים אתם מדוע כך, אם

הו בכינוי הביטחון  הקשה תפקידם האם ז
הו בכינוי אותם מזכה והרה־הסכנות כז

רחובות פינטו, משה
 בשפות גס מקובל, כינוי זהו לא. •

אחרות.

אסא לא דוד,
 הזה (העולם יזהר״ ״חירבת במאמרו

 משה :קטן בפרט אבנרי אורי טעה ),2032
 מוסד,״, ״חוואג׳ה שכונה המנוח, סמילנסקי

 יזהר, ם. של אביו היה לא הערבים, חובב
דודו. אלא

 ירושלים וייס, משה
 פליטת־ על מתנצל אבנרי אורי 9

הקולמוס.

הלסון מחלסית
 1 כותרת פיספסתם איך ו איך איך, איך,

 של במיכתבו שכתוב למה להאמין אם
 (העולם גולדשטיין דב על חלפון יעקב

 היתה לא לכתבה הכותרת הרי ),2032 הזה
 גולדשטיין, קאסיום נגד חלפון להיות צריכה

כבו גולדשטיין. ברוטוס נגד חלפון אלא
 אבל מונח, במקומו החיוור הגשש של דו

 מתבקשת ו״ ברוטום אתה ״הגם השאלה
חלפון. של בפיו לשימה מאליה,

תל־אביב לפיש, נירה


