
 בכל לו האופייני ה״שמאלץ״ מהכנסת מנע
שני. מישפט

 חיפה כן־עמי, אהרון

ותחפרהו: קרא ״בורות!״
קוב הנכם )2058 הזה (העולם בעיתונכם

 - בטלוויזיה הבורות שילטון על לים
 יחד איתכם. מסכים הנני זה בנושא. ואגב,

קור ״תכשיטים המאמר כותב זאת, עם
 אותו של 31 בעמוד אל־בלח,״ בדיר צים

באנגלית פחותה לא בורות מגלה גיליון,

 צלם־אדס, הוא המילה פירוש מגילגוליו.
המצ הקבורה ארונות של שמם גם וזהו

 מבוע שעליהם בדיר־אל־בלח, שנתגלו ריים
 מהסארקופאנים נבדלים הם צלס־אדם.

 רגילים ארונות־קבורה שהם תמונה) (ראה
 שאין חימר, עשויים או מאבן חצובים
 סאר־ המילה פירוש צלם־אדם. עליהם
 ״אוכל הוא מיוונית, מילולי בתרגום קופאג,
 אלה, לשני בניגוד הגלוסקמאות, אדם״.

 בדרך־כלל העשויים ארונות־קבורה הם
 אחרי עצמות־אדם מוטמנות שבהם חימר,

שנה. במשך ,באדמה שנקברו

 סיפוריכם את כהוא־זה מחשיב איני לכן
את מזעזעים שכה הסרקופאגים אודות

 המבצע לאדם לו אל דעתי, לעניות כם.
 את אחר. אדם על ביקורת למתוח פשע,

 לבצע) ממשיך עוד (ואולי ביצע הפשעים
 עם בחו״ל נפגש כאשר אבנרי, אורי מר

 הדבר נקרא החוק בלשון אש״ף. סוכני
 אלה מעשים ובגין זר״, סוכן עם ״מגע

 !).(ובצדק בכלא בישראל אנשים יושבים
 יקום שלא שתיזהר מוטב אבנרי, מר לכן,
 ב־ תלונה נגדך וימסור אחר לביב יגאל

לטוהר־ לדאוג במקום זאת, עשה מישטרה.
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אנתרופואיד גלוסקמה
מבלבלים וארונות־הקבורה קורצים התכשיטים

בארכיאולוגיה. וגם
 מצרי״, ״ארון־קבורה אינו אנתרופואיד

 אל״ ובדיר הומו־סאפיינס, דמוי יצור אלא
 ארונות־ אלא אנתרופואידים מצאו לא בלח

 נקווה מחימר. אנתרופואידים -של קבורה
 אמינות. יותר הן בעיתון הידיעות -ששאר

 הבורות ביקורת על תחזרו שלא בתיקווה
העמוד. באותו כימעט הבורות וגילוי

 גבעתיים דמון, ש.
 רמון, הקורא לידיעת אנתרופואיד, •
באחד הקדמון האדם של שם רק אינו

כבקשה משוא־פנים, בלי
 הממש־ השינאה מקור מהו יודע איני
 אישיות כל כלפי מגלים שאותם חולנית
 שר־ד,ביטחון. תפקיד את כה עד שמילא
 א*שר דיין, ממשה יורדים אינכם מה משום
 שאיש כיוון להגנתי, זקוק אינו לבטח

 למען עשה אשר כל אשר את ישכח לא
 אשר שלכם, זיכרוני מר (ושמא המדינה
 להתמודד יוכל בצה״ל, מלשרת ה-שתמט

עימו).

דיין. משה של המידות
ירושלים פיק, גיורא

עצמגו על לרחם להפסיק
 אותו של למיכתבו להתייחס רוצה אני
 תחת שפורסם גרמניה, מהמבורג, קורא

שבגמדים״ גמד — ״מנפרד הכותרת
 להצדיק ניסיון ובו ),2053 הזה (העולם

הפיצה״. ״מלך את
 של בריגשותיו לפגוע מעוניין הייתי לא

חושש כה זה אדם אם אבל אחד, אף

 הצעיר הגרמני הדור של מהאנטישמיות
 ומעבר), מעל ומנופח מוגזם שהוא (דבר
 שהגיע חושב אני ו בגרמניה חי הוא מדוע
 כל על עצמנו על לרחם -שנפסיק הזמן
 קיימת אם מציאותיים. ונהיה ושעל, צעד

 העטים רק לא הרי בעולם, אנטישמיות
 אלא אשמים, היהודים יושבים שבתוכם

 מיקרים חסרים לא עצמם. היהודים גם
 מארצות־ מטבע־זר יהודים הבריחו שבהם

 כלכלתה להרס הביאו ובכך לשווייץ, מוצאם
לדוגמה). (ארגנטינה, ארץ אותה של

 ש* לדעתי, השעה, הגיעה זאת, מלבד
 בעול לשאת יפסיק הגרמני מעמד־הפועלים

ישראל. מדינת -של קיומה
גרמניה איסקרכן, ניר, אורי

ההאביס בל בשס
 על עומר דן •שכתב המאמר את גילינו

 אדלר (״ייסורי רון בננו של ספר־שיריו
 ״נמר במדורו )2055 הזה העולם הצעיר״,

 מילים: כמה לו לומר ורצינו נייר״, של
 במיקצת נדהמנו כתבת. אשר את אהבנו

 קלעת רון. עם שלך הריגשית מההזדהות
תודה שכתבת. דברים הרבה בכל־כך נכון
לד•

 נוספים שירים הרבה עוד ברשותנו
 ומיכתבים כתב, •שרון ושלושים) (כמאה

שלו. יפים
חיפה אדלר, דג־׳ד ארלט

 בעת וזתאבד ,1957 יליד אדלר, רון •
 מעזבונו, ספר-השירים הצבאי. שירותו

אלה. בימים אור ראה הכאבים״, כל ״בשם
החזה? נעלם לאן
 י צנועים כל־כך הפכתם פתאום מה

 ועל לווין ציפי על הכתבה את קראתי
 (באמת לה שציירו המזויף החזה מישפט

 בשב־ל השארתם החזה את אבל יפה), לא
 ראיתי לא מזמן שלכם! הפרטי התענוג
 אפשר צנועות. כל־כך תמונות אצלכם
 בבית״ספר מינימום למדה שציפי לחשוב

למהדרין. כשר דתי
 באמת שהיא להיות יכול שני, מצד
 לכתיב אבל בכלל. אשמים לא ואתם צנועה

 שום למסכנים, לנו, להראות ולא חזה על
מינוס. לעצמכם תרשמו באמת, דברי
 בית־ ששופטי בטוח אני מזה, חוץ

 כל־כך שבחורה ישתכנעו העליון המישפט
 שהוצגה כפי שלכם, ציפי כמו צנועה

 שלה, בחזה להתבייש צריכה לא בכתבה,
 נזכה המשפטים, אחרי הימים, מן וביום

ממנו. קטן חלק לפחות לראות
צה״ל קול, אריאל
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שפחה לכל אירועים :ע״י המאורגנים המ

הטגע להגנת החברה
 מרץו 31—27( הפסח חג שלפני בשבוע בגליל מתקיים השנתי הכנס

 טיולים הציבור לכל מיועדים הטיולים : הגליל בנופי טיולים : בתובנית
 ואחרים. לכת למיטיבי פרטיות, מכוניות לבעלי ילדים), (עם למשפחות

 אגודת עם בשיתוף :סדנא נופיו. ושמירת הגליל פיתוח :בנושא עיון יום
בנוף״. ושילובו הגליל ״בינוי : בנושא בישראל האדריכלים
י ב כ מ

 מר 6 ;הירדן משחה מרץ 5 ;החרמון צעדת מרץ 5
 מרץ 6 ; כנרת משחה ץ26—27 ;השומרון צעדת מרץ 19 ;הגולן רמת צעדת

הק״מ. מאה צעדת מרץ

אופניים על לרכיבה הישראלי המועדון
 בתנועה המחנות שני נודד. מחנה מרץ 31—29 ;נודד מחנה מרץ 29—27

וקיסריה. נתניה חדרה, פרדס־חנה, בנימינה, לזברון, כמרכז ממכמורת
ל ע ו פ ה

 ;הירקון מ.א. פורים מירוץ מרץ 5 ; הנגב צעדת מרץ 4 ;הגליל מירוץ מרץ 1
 26 ; 25הי התבור מירוץ מרץ 19 ; ז״ל אלעזר ר״א ע״ש הכנרת צעדת מרץ 12

ם.—י בוליביה מירוץ מרץ 30 ;הכרמל אביב מירוץ מרץ 26 ; הגלבוע צעדת מרץ
אקדמאי ספורט איגוד א.ס.א.

לניווט הישראלי האיגוד
איזן. דוד במצפור הכרמל הר על חיפה פורים ניווט מרץ 12

פתח־תקווה עיריית
בעיריה. ולספורט לנוער במחלקה פרטים המושבות. אם מירוץ מרץ 21

 הא״ק באיצטדיון 14.00 בשעה התכנסות תל־אביב אוניברסיטת מירוץ מרץ 14
 ע״ש מירוץ מרץ 23 ;גופני לחינוך ביחידה הרשמה רינד. ע״ש הספורט במרכז

 מירוץ מרץ 28 ;החדש ביה״מד ע״י 14.00 בשעה וינגייט במכון שפירא עמיצור
 הלאומית הספריה ליד בדשא, 17.45 בשעה זינוק עממי, מירוץ בירושלים, גוליבר

 שפירא אילן ע״ש מייוץ מרץ 29 ; ק״מ 2.5 — מרתק העברית באוניברסיטה
חיפה. באוניברסיטת

 הכושר פיתוח * הנשית ההופעה טיפוח * שבוע בסופי בילוי + לנהג רענון תרגילי * כללית גופנית פעילות : בנושאים הדרכה חוברת
אחת מבוקשת חוברת בציון ת״א, 33311 ת.ד. צב״ר, למטה גלויה משלוח ע״י חינם לקבל ניתן — נופש משחקי קלוריות״ ״שריפת + בריצה
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 הנונע להגנת החברה
 4 השפלה רח׳

תל-אניב
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□פורט
לעם

 המחלקה ״הפועל״, מרכז
 עממיים, לאירועים

,8 הארבעה רה׳
03-260181 קל.
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 ישראל, מכני הסתדרות
 עממי לספורט הועדה

ח׳  תל־אביב 68 גבירול אבן ו
03-264238/9 סל.

 נופש לשלבסיולי המעונינים
 יוכלו אופניים רכיבת עם

 האיגוד פעולות אל להצטרף
אופניים על לרכיבה הישראלי
כפר־סבא 339 ת.ד.

 וברגל כוכב מהנים טיולים
 .50ט־ מבצע מציע

 פנה הסברה חומר לקבלת
חיפה 4768 ת.ד. אל

־׳<__הזה הסדרוז


