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א ונסה דימיונד את על 9ה ו צ מ ל  

 אשר מתאימה, נותרת שלמטה לציור
ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א

 :הכתובת י9ל לשלוח יש לכותרות
תל־אביב. ,1נ6 ד. ת. .קשעטאז',

 שתי :פרסים יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50— בשווי ממת
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־אביב. רימיני הפיצריות
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המוסר.
ר, ?}וזי נהריה ,65 הרצל רח׳ כ

 ה־ שד,צמיג מאמין באמת ״אתה •
מ אותו יציל לו שזרקת מפונצ׳ף

ז״ טביעה
 תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי

 יפול ״אם אילנית: של תפילה !•
ראשון.״ במקום אזכה שלי, הענן

נתיב־הל׳׳ה, קיבוץ אילה,
עמק־האלה ד.נ.

 הענן את לי קטוף ״אבאל-ה, •
!״הזה

 הרצל רח׳ אילון, אורית
רחובות ,189

 לראשות לשלום מנפנף רבין •
הממשלה.

 יהודה רח׳ עמי, כן־ שירי
תל־אביב נווה־אביבים. ,36 הנשיא
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ת מסעדות טלקיו אי
 2)8800 טל. אתרים בכר תל״אביב,
,4 ישראל מלכי ככר תל״אביג,

263987 טל.
,24 אבן־גבירול רח׳ תל״אגיב,

266177 טל.
 221681 טל. 93 דיזנגוף תל־אביב,

 640201 טל. ,20 הנביאים רח׳ חיפה,
252654 טל. רופיו דרך חיפה,

כשר 43 יפו רח׳ ירושלים,
כשר 15 ג׳ורג׳ המלך ירושלים,

 102 הרצל רח׳ רמלה,
 התיירות מרכז אילת,
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מכתבים
)7 מעמוד (המשך
 לשינאה בתיזכורת חלב־אמו. עם התינוק

 :קצר או סלקטיבי זיכרון לבעלי כזו,
 היהודיים הפועלים טבח חברון, יהודי טבח

 שבויים רצח ,1948ב־ בחיפה בבתי־הזיקוק
 השבויים רצח בגוש־עציזן, הלגיון בידי
 יום־ד,כיפורים במילחמת הסורי הצבא בידי

צנ (בגלל פורסמה שלא עובדה ולבסוף,
 המצרי הרמטכ״ל של ר,הוראה,-בכתב זורה),

 על יום־ר,כיפורים, במילחמת שנתגלתה
ש בנגב, מחנות־שבויים ארבעה הקמת

 ו־ד/״ ג׳ ב׳, א׳, ״אושוויץ ייקראו:
 ידעתי אילמלא זאת, כותב הייתי לא

 מרעילים מרמרי של זה מסוג שמאמרים
הנוער. נפש את

, א. מן ח רמת־גן ל
לגנאי ציון

,2068 הזה העולם לגליון מגיע צל״ג
 לציין לנחוץ מצאו לא עורכיו כי על

 זה שגיליון העובדה את כלשהו באופן
 ובערב צה״ל לחללי ביום־ד,זיכרון הופיע

 • אני ישראל. למדינת הכ״ט יום־העצמאות
לציון הזה העולם של שתרומתו מניח

 מסיבה בתיאור כרגיל, תתבטא, המאורע
תל-אביב. בצפון כלשהי אינפנטילית

ראשון־לציון פיק, אברהם
 לתל- הגעת כאשר חטפתי שוק-חיי את
 צד,״ל. לחללי יום־הזיכרון בליל אביב

 ערב, כבכל מוארים, היו חלונות־הראווה
 היה ניתן ושם ופד, עליזים, אורות ב-שלל

 כרגיל פתוחים בית־קפה או מיזללה לראות
סוערים). מוסיקה צלילי בקעו (מחלקם

 לי ציפתה ביותר הגדולה ההפתעה אך
ש צעירים מהמון המה הרחוב בדיזנגוף.

 להנאתם. בירה ולגמו ישבו או טיילו,
 דוכני־ד,גלידה הפיצריות, בתי-הקפה, כל

כהרגלם. עבדו רחוב אותו הבלי ושאר
 כש- רגעים, באותם אבל אולי. ? בנאלי

פרצו בכמה להלום ויצר זעם התפלאתי
 לסיסמת שהפך במישפט נזכרתי פים,

 כאן, נהרגים ״אנחנו :מילחמת־ההתשה
כרגיל.״ החיים יתנהלו שבדיזנגוף כדי

 ז״לים עבורכם, טובה בשורה לי יש אז
כרגיל! הכל בדיזנגוף יקרים,

 צה׳׳ל הראל, מירון
לאמנות סטירת־לחי

 יהודית, לאמנות שבז האיש פישר, יונה
ל ישראל במוזיאון דריסת־רגל נתן שלא
 אותו לאנשי־שלומו), (מלבד הישראלי ציור

 השתוללו במוזיאון -שליטתו שבימי פי-שר
 האיש זה וטעם, חסרי־חן זרים אמנים בו

 גדול ביזיון היש ישראל. פרס את שקיבל
 לאמנות יותר חזקה וסטירת־לחי מזה,

הישראלית?
 הרגשתם את לבטא כדי במחאתי יש

 היא שהאמנות בארץ, אמנים אלפי של
כמוני. !חשים והם החיים טעם עבורם

תל־אביב צייר, ברנשטיין, משה
מרגיזה צביעות

 מרתיחה. ממש הזה העם של הצביעות
 יום־העצמאות, של בימות־הבידור בכל

 המדינה, נשיא •של זה ובפרט בנאומים
 ? האומנם השלום״. ״עם על לדבר הירבו

 למען הזיה בעם איש כל עשה באמת מה
 העם עושה מה כלום! ־באיזור? השלום

 למכור, מנסה בעולם? השלום למען הזה
הדרו לאמריקה מטוסי-קרב בכוח, ממש
 עושים במטוסי־קרב :יודע שלא למי מית.

 הנשיא, אדוני ממך, אנא לכן מילחמות!
השלום״. ״עם על לדבר הפסק

חולון מיזרחי, ה.
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