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שנה 40 מ- למעלה איכות סיגריות מייצרת רובק

מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 קשה בציורה יביס בהן חדשות בחירות

המערך• את ביותר
 לפירוק לגרום הדבר קל באמת תאם

 התומכת זו כמו הומוגנית כה קואליציה
 פיזור ולגרום הנוכחית, בממשלה כיום

שתי האפשרות את נקבל אפילו הכנסתי
 לראות אין כלום חדשות, בחירות ערכנה

 ״הכאה מעין להסתדרות הבחירות בתוצאות
הקי התוצאה על מה) (במידת חטא" על

 של הצבעתם משינוי שהתקבלה בוצית
כיחידים? אלפים מאות

ירושלים פיינטוך, יוסי
 לחקר המכון שערך סקר תוצאות •
 לפני האזרחי המודיעין של הקהל דעת

הבחי היו שאילו כך על מצביעות שבוע,
 לזכות עשוי הליכוד היה כיום נערכות רות

בכנסת. מנדטים 63ב־

מיצר היא מצריים
 בעבר — הערבית .בשפה מצריים בבולי

 בריטניקה, באנציקלופדיה וכן — הקרוב
 ״?)11811( מיסד הוא מצרים של שמה

 היא המילה של האטימולוגית, והמשמעות
מיצר.
 לפי זו מדינה של הלגיטימי השטח זהו

 יבשתי מיצר :מקורית מצרית הגדרה
המע והרמה המזרחית הרמה בין הנתון
 (נילוס) אדיר נהר עם זה, שטח גם רבית.

 שאר אך קטן. לא ■שטח הוא במרכזו,
 הם זה, יבשתי למיצר מעבר השטחים

 על־ידי הדורות במרוצת שנכבשו ■שטחים
המצרים.
 בוצע אוכליוסיה ורצח דיכוי בעזרת

 לעבר דרומה לוב, לעבר מערבה זה כיבוש
ל 1948ב־ ■והגיע וצפונה מזרחה נוביה,
 אותנטית עדיות לפי הומטרו שם נגבה,

 אחד ביום פגזים 4000 מצריים קצינים של
 לתל״ להפכה כדי כלשהי, עילה בלי

חורבות.
ואשון־לציון כרו*!, משה

למרחב יחס יותר
 ני זכורני הזה העולם של ותיק כקורא

 ליווה שקניתי הראשונים הגליוגות אהד
 באיטליה, בבריגדה ־נזירותי בזמן אותי

מארץ־ישראל. מזכרת עבורי והיווה
 של תקופה לאחר לארץ חזרתי באחרונה

 ברפובליקה חקלאי כיועץ שינה שתים־עשז־ה
ה במיזרח אחרות ׳ומדינות ד,פיליפינית

 באיזורים ביליתי רובה שאת תקיו&ה רחוק,
 עיתון להשיג יכולתי לא בהם נידחים
הזה. העולם את לא ובוודאי כלשהו,

 לקרוא שוב התחלתי לארץ, כשחזרתי
 בעוד כי והבחנתי סדיר, העיתון,באופן את

 הרי שהיה, כפי טיוב נשאר פנים בענייני
 בפרשנות שעסקו המדורים ממנו ■נעלמו

 הערבי. העולם על ובייחוד חוץ ענייני על
 מח על כותב לא כמעט הזה העולם כיום

 לא זד, אם השכנות, במדינות שקורה
 למשל, ישראל. על ישיר באופן משפיע

 מצרים בין הקרבות על דבר נכתב לא
ללוב.
 שכשהת־ אבנרי, למר להזכיר רוצה אני

 שיילך אמר הזח העולם את לערוך היל
 את ייבחן אם האמריקאי. הטייס של קו

 הוא החומר חצי ששם יראה היום, הטייס
 לארצות־הבירית. מחוץ שקורה מה על

נרקיס, רוזנבאום־ שדמח ד״ר
אביב תל־

 האחרונים שבגליונות על מאד התפלאתי
 אחית מילה אפילו הופיעה לא העיתון של
מאקריום. קפריסין, ׳נשיא של מותו על

 ישראל, של השכנות אחת היא קפריסין
 המאוד־ על להשפיע יכול שם שקורה ומיה
 בין הסיכסוך זה, מלבד במדינתנו. עות

 ללמד יכול בקפריסין ליוונים התורכים
שבה דו־לאומית במדינה קורה מה אותנו

(כר־משה), מוסקוכיץ׳ מיכאל
חיפה

מאלפים פרים מים
 העצמאיות ליזם המתוכנן המיצעד סחיר

 ארוחה מחיר לירות. 200,000,000 הוא הבא
לירות. 2 הוא מצוקה לילד אחת חמה

טירת־הכרמד נהוראי, יום,?

2087 הזה העולם8


