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שכזו. זחצעה ׳להעלווית מעזים1 היו לא עצמם
 ב־ להחש היה צריך שרוןןלאטד0< ה״כ

 :ולו זו, הצעתו של הצפוי־מרא׳ש כישלונה
 קם טרם היום שעד העובדה !מעצם רק

 פלאטו־ ח״כ להוצאת ותנחעה מישהו.והקים
 שהוא־עצמו, מקום — לחוק מחוץ אל שרון

חוד לפני אך ממנו רחוק היה לא כידוע,
ספורים. שים

 לממש שחון' ה״ב מתכוון ■בסל־זאת אם
לממן:מכספו:בהי :עליו יהיה כוונותיו, את

 אותם כל את בתוכם שיאכלסו חדשים, כלא
 קולם את ונועו בו, יתמכו שלא בוחרים
 אם גם ׳במדינה, שוחר־חופש כל לירק״ח.

 חייב זו, מיפלגה ׳של שונאיה עם נמנה הוא
 העובדה בשל ירק ולו — קולו את להרים

השטח. על־פני עלתה כזו ׳שהצעה
אביב תל־ קונפז־רםט, יהודה

1 כחגא לרב גס — הדיגור חופש
 הייתי השינה, :באפריל 9ה־ הראשון, ביום

 כהנא הרב של בהרצאתו לפיצוץ עד־ראייה
 מים־ חברי על־ידי תל־אביב, באוניברסיטת

ש אף־על־פי וערבים. יהודים שלום לנות
 ומעשיו, ידיעותיו כהנא, הרב את מתעב אני
אסי ׳בפיצוץ בעצמם עוסקים שאנשיו אף

 על- נעשה האסיפה אף־על-פי:שפיצוץ פות,
 קרובות הפוליטיות שדיעותיהם אנשים ידי
 מבין שאני ואף שלי, לאלה — זהות או —
 הקורא אדם כלפי ערבי של :תחושתו את

 כל למרות — הארץ מן הערבים את לגרש
ול להסתייג היא כדמוקרט חובתי אלה,

תוקף. בכל זה למעשה התנגד
 טאק־ מבחינה הן לדעתי, פסול, המעשה

טאק־ מבחינה עקרונית. מבחינה ׳והן טית

 לצערי, היינן, בארץ השלום מיפלגות טית,
 מפעילותן גדול וחלק ושנוא, ׳קטן :מיעוט

 הדמד של לקיומה תודות :רק מתאפשר
 ד,-' ׳להיות השלום אנשי על לכן, קרטיה.

לתהליך כלשהי, בדרך שיתרמו, אחרונים

כהנא מאיד הרב
פאשיסטיות שיטות־פעולה

,,, . ׳1 י
 יב־ וחחלפתן הדמוקרטיות הזכויות עירעור

סתימת-פה־בכוזז.
על לשמור לדעתי, יש, עקרונית מבחינה

 הקיצוניות הקבוצות ׳של גם זיסחת־הדיבור
 שאני בשם באוכלוסיה. ביותר וחטתועבות

 בישראל, הערבים של והדיבור בזכות :תומך
וב הסירוב בחזית התומכים כאלה אפילו
 גירוש על המדבר הפלסטינית, האמנה סעיף

 ׳תומך אני כך ,1917 אחרי שבאו היהודים
בהנא. הרב ושל הדיבור בזכיות גם.

ו השלום אנשי ליסל קורא :אני בזאת
 הפוגע מעשה מכל ׳להימנע בארץ, השמאל

 פא־ פעולה שיטות ולהשאיר בדמוקרטיה,
 פאישים־ של הבילעדית כנחלתם שיסטיות

טיס.
תל־אביב קלר, אדם

!אומרטה וגדטח, אודטה,
 הפולמוסית־ !תשובתה את שקראתי אחרי

 לגברים״, (״לא אודסה'ימיו של הנקמנית
 את להאשים נוטה אני ),2119 הזה העולם
 — !״ב״אומרטה כולם המערכת :חברי

 כישרון על בסוד שמרתם מדוע דהיינו,
 או־ הוצאתם ולא כזה, פולמוסיחהומוריסטי

1 הקבוע מדורה של ה״מיטבח״ מן ותה
 עדינה, ובצורה סיפא, ■וגם ספרא היא

 מיל- משיבה היא ׳והומוריסטית אלגנטית
 יריבה, ׳של החי בבשר חותכת חמה-שערה.

פצעיו... על :סוכר וזורה
להו או להחליף לאודטה, הצעתי ומכאן

 מתחרז גם וזה ,ונדטה/ גם לשמה סיף
אומרטה! עם...

 אזי מדורה, בראש שמופיע הצילום ולפי
 וכיש־ בכלל, הרבים בישרוסותיה על :נוסף
 בפרט, הקולינארי-סיפירותי-הומוריסטי רונה
 — ׳שלה העיברית ולשון יפהפייה. גם היא

דשדפרא!! שיופרא

 על — שלה שהמדור דפליג, מאן לי׳ת
ו אור הכניס — לגברים״ ״׳לא שמו אף

 ביותר) מועילות עצות (וגם בריא החמור
ה אף על מוות, לידי עד הרציני לעיתון,

האחורי. השער של כביכול, הקליל, חלק
 הרי לגברים, לא הוא שהמדור אף ועל

 בהופעת קורא שאני הראשון הדבר זה
׳שבוע. מדי חדש, עיתון

 חדש. :חידון !בפני עומד אני שבוע ומדי
 ׳לגברים״ ״לא המדור מופיע האם היינו:

 לעלעל ׳חייב אני וכך הנוכחי? בגיליון
!הסוף (לפעמים) :ועד ׳מההתחלה בו וולדפדף

 ל- הישנה להצעתי ׳חוזר אני לכך, אי
 כדי אינדכס, הדפיסו אנא, הזה: העולם
הקוראים! על להקל
 באר- מפורסמים לשיבועונים שנאה .מיה

 במדינת הזה להעולם גם יאה צות־הבר״ת,
ישראל.

תל־אביב <כנפי), סליגלמן 8יוסן

צודקת לעולם טעות
 סוף־סוף, זאת הוכיח אחרונות ידיעות גו,
ילבן. על־גבי שחור

י א ת״ 36150 ת.ד• ורציני,
 ד נא "ג גת י נ ו נוע 257172 נאד. •

 יר47ת.ד." 33 עד ומסודר רציני
יהודית. ת״א

 להסתפק אפשר נפוח, בחור איזה אין אם
המעוניינהת. לידיעת נאד. בסתם גם

נתניה שכיב, יצחק

 מהמנה את
 החדש והאופנה היופי לבית

המדינה. בבכר לוך היופי ״בית
 בעזרת פניך מטפחת את שנים במשך

 ומייפה שלנו הקוסמטיקה תכשירי
 שלנו. האיפור תכשירי עם אותן

 שלנו שמלה ללבוש לך מגיע עכשיו
שלנו. לנעליים ולהכנס

 חוויה לך מצפה לון״ היופי ב״בית
 תכשירי יופי, ייעוץ הכלל. מן יוצאת

חגורות, בגדים, ויופי, איפור
עלייס-כולם תכשיטים ארנקים,  ונ

אקסקלוסיביים, בדגמים
ל׳׳לוך. בלעדיים

 דיילות לך מחכות לון״ היופי ב״בית
 בכל לך שתייעצנה מנוסות ויועצות
 התאמת למן היופי. בטיפוח הקשור

 התאמת לך, המתאים האיפור
 להשלמת ועד אותך ההולמת השמלה

אופנתית. חגורה ע״י המראה
 האחרון, האופנה צו לפי הכל

 לאישיותך מוחלטת בהתאמה
ואופייך.

 והאופנה, היופי בית לון״ ל״בית בואי
בארץ. מסוגו הראשון

 תל־אביב, 26 באייר ה׳ המדינה, ככר
255024טלפון:

ת1צ ב היופי |
| | 2121' הזה העולם .
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