
מכתבים
 לאיחוד בדרככם ואמץ חזק כוח. יישר
ה ואהבת טוהר־המידות והחדרת הלבבות
 כמוך לרעך ״ואהבת שנאמר: כפי מולדת,
כמוך.״ ולארצך

 נתניה פרסקי, משה

לפעול חייבות הקטנות

 המיל־ מצב את לסיים מוכרחה ישראל
 ככל מהר ערב מדינות לבין בינה חמה

 את יותר לשאת יכול אינו העם האפשר.
 אפריקה עמי שנייה: סיבה המצב. נטל

 ולשליטה לעצמאות .הנוכחי בעשור יגיעו
 כל ■ויצביעו המאוחדות, האומות באירגון

 יותר תוכל לא ארצות־הברית נגדנו. הזמן
 הפיננסית מהבחינה גם — אותנו לשאת

 להיות רוצה שאינה משום וגם עצמה שלה
באו״ם. בגללנו מבודדת

 קאבינט, יוכל איך הגדולה.היא השאלה
קבי למנות מיפלגה, אף על נשען שאיננו

 על ובלתי־תלזיים. בלתי־מיפלגתיים של נט
 הרציניות הקטנות המיפלגות חייבות כן

 ולהוכיח בלתי־תלויה, ממשלה למען לפעול
 לחמוק הוא שלכבודן הגדולות למיפלגות
הזאת. מהממשלה

 ידין. לפרופסור דווקא מתכוונת אינני
מכי אני כשרונותיו. את מעריכה מאד אני
נפ אדמיניסטרטור הוא — שנים אותו רה

 יוצא־מהכלל, אירגוני בכושר מחונן לא׳
 להישאר במקום אבל רבה. תבונה בצד

 עלה כישרונותיו, את לה ולהציע במפא״י
 אשר עצמאית, מיפלגה לייסד דעתו על

 ואשר מנדטים חמישה תאסוף אם ספק
מא עדיין טיפשים הרבה־הרבה — לליכוד
 לתת הנשיא יכול איך אבל בערכו. מינים

 אף עצמו כשהעם ממשלה, להרכיב להם
י האמון את להם ■נתן לא פעם

 תד־אביב וקסלר, בתיה

מי? על פארודיה
 רציני שבועון כיצד ■להבין ממני נשגב
עמו שני להקדיש לנכון מצא הזה כהעולס

״תשוקה קלוקל, פורנוגראפי לתסריט דים

 גם־ שהוא בילבד זו לא אשר באנטבה״,
באו וצוייר נכתב שגם אלא ומשפיל, רוח

 לא וגם חסר־עניין ואינפאנטילי, טיפשי פן
ה חסרות־תרבות, שכבות התואם מבדח,

ה שאין על תמהני הטוב. בטעם מפגרות
■ומורי כך, על דעתם את נותנים עורכים

השבועון. רמת את משים בלי דים
גבעתיים גיל, כר־ ציון כן־

 ומרונד הנשגבים מן היה אנטבה מיבצע
 אינני היהודית. בהיסטוריה ביותר מי־הרוח
 למיב־ ללעוג אפשר כיצד להבין מסוגלת

 מלא ניצב העולם שכל הזה, הנפלא צע
 ניב קובי לה שלעגו בצורה למולו, פליאה
).2051 הזה (העולם מרמרי וחנוך

אשקלון ענתשי, הפגה
אנ מיבצע על היתה לא הפארודית •
 בעיקבות שנעשו הסרטים על אלא טבה,

המיבצע.

מרושעת השמצה
 והלירה״ ״אתה במדור לקרוא תמהתי

מש מרושעת, ידיעה )2051 הזה (העולם
 ישראלית ״בחורה על ■וחסרת־ביסום מיצה

 כעתונאית״, לעת־מצוא העובדת לשעבר,
לס החליטה טובה ברוב שממשלת־ישראל

 לשנה. דולר אלף 12 לה ולהקציב לה ייע
מדו שעליה סלומון, יהודית לידיעתכם:

 בכתבות- הידועות אחת היא בכתבה, בר
 איגוד כנשיאת ונבחרה בהוליווד הקולנוע

שם. כתבי־הקולנוע
 שהיא זו ידועה עיתונאית על לטעון

 על לכתוב כמו זה לעת־מצוא״, ״עיתונאית
ביש לפעמים שמופיע ״עיתון הזה העולם
 אפשר בילבד זה ניסוח סמך על ראל.״
 הפרטים בשאר הדיוק מידת מה ■להסיק

 ש־ למישהו קורבן שנפלתם חבל בידיעה.
במזיד. אתכם היטעה

 ארה״ב לוס־אנג׳לס, שיינבוים, י.

הסילווסמר שימהת
לכל לאחל רוצה אני 1977 שנת סף על

 תהיה הבאה שהשנה הזה, העולם קוראי
 שלום, שנת זו ושתהיה — מקודמתה טובה

ואושר. שיגשוג
קנדה מונטריאול, נכר, מאיר

 ■נשף עורך פאל שמלון במודעות קראתי
 של מנהלו לי, שידוע כמה עד סילווסטר.

 חרדי, יהודי שהוא פאלוך, מר הוא המלון
שב הייתכן זבכשרות. במיצוות המקפיד

 של לכבודו נשף יקויים זה, דתי מלון
הס שמא או סילווסטר? הנוצרי הקדוש

אמו מקדושי אלא היה לא שסילווסטר תבר
 החג את לחוג מצווים שאנו ישראל, ני

בשמו? הנקרא
רמת־גן מצליח, יצחק

 אל האינפלציה עם יחד דוהרים או
שר־אוצרנו בעיקבות ומדדים ,1977 שנת

 להדביקו. נואש במאמץ רבינוביץ׳, יהושע
 את לצמצם י נצליח הבאה ■ובשנה יתן מי

לבינו. בינינו הפער
בת־יס חקק, דורית

שכגמדים גמר — מנפרד
הנוגע מאמרכם את רב בעניין קראתי

 — היהודים״ את (״לסלק כץ למנפרד
 בהמבורג. במעצר היושב )2049 הזה העולם

שכו בוויתורים בהתחשב כי להודות, יש
ה לגבי לעשות מוכרח היה המאמר תב

 הבאים 'העיתון, כותבי של והרמה טעם
 היד, ■המאמר הציבור, של שונות משכבות
 בנקודות בנוגעו למטרה קלע הוא מצויין.

כץ. מנפרד של במעצרו הכרוכות העיקריות
או תכלת, שכולה טלית אינו אולי הוא

המתגור הלבן הצווארון פושעי לעומת לם
 גמד הוא בהמבורג, עסקים ועושים רים

 שלו הראוותני אורח־החיים בגלל שבגמדים.
 של למעקב ארוכה תקופה במשך נתון היה

 בין בהמבורג, שונים ציבוריים מישרדים
 מישטרת״הזרים הכלכלית, המישטרה זו אם
 מישטרת־ המכס, של חוליות־הבילוש או

 אם הנגדי. הריגול אנשי ואפילו הגבולות
 זה — אצלו מאומה היום עד מצאו לא

 לטעון אפשר מס העלמת על הכל. אומר
בהמבורג. העסקים מבעלי סס!0״/ כנגד

לני מניע המשמש האנטישמי האספקט
 המיוחד״ ו״הטיפול כץ נגד העניין פוח

 תוספת אלה בימים קיבלו בו, זוכה שהוא
 ממאסר שיחתרו על־ידי ומשמעות מישקל

 של חודשים), שישה של לתקופה (בינתיים
 ביותר האכזריים הנאציים הפושעים אחד

 למאסר־עולם בהמבורג נשפט אשר שהיו,
רוזנבאום. וילהלם ההמוני הרוצח —

נוש הבעייה כץ. מנפרד איננה הבעייה
המג מחד, :עיקריים אספקטים שני את
 לשינאת הצעיר הגרמני בדור הניכרת מה

אנטי קרי יהודים, שינאת ובתוכה הזרים
אז בכל לראות הנטייה :_ומאידך שמיות,

 מבינונית, למעלה הכנסה בעל שהוא רח
 של במישפטו התובע קפיטאליסטי. פושע

 דור היטב מייצג האגה, הר כץ, מנפרד
זה. חדש

 על לשמור (המבקש קורא
גרמניה המבורג, שמו), עילום

תל־אביב במכבי נולדה
העובדה, את בשמחה לציין רוצה אני

)8 בעמוד (המשך

הקסםצפתי10
!בעיות ללא מקסימות צפרנייך

! הצפרנ״ם סוג׳ לכל האידאל׳ הפתרון
 במיוחד. וחזקות יפות !לצפרנ״ם סדוקות,כסוסות לצפרנ״ם

 דקות, תוך המתקשים ונוזל אבקה בעזרת צפרנ״ס, השתלת
לתפארת. צפורן והרי ״לאק״ הצפורן,מורחים את משייפים
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