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 סגור המועדון

החג לרגל

 ג׳ בימי פתוח חמועדון
 בערב 9ב״ מתחילות חתובניות

 פתוח חסועדון
בערב 8.30 משעת

16101=7
חטלהיב״ שייב ה״אפטר

בלו פלויד

עמיחי איתן
מזיקים הדברת

^ (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
ב ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ך.שוורכ בריאותך על בשמירה
 2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח־ רמת-גן.
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מכחפיים"
)4 מעמוד (המשך

 (העולם אנוכיים...״ נתעבים, תמיד
הסוביי ההסברה ועל ).2210 הזה
מס ״הסובייטים :ברעם כתב טית

 אי־אפשר ארוך לטווח אבל בירים.
 מדיניות פעולות בהצלחה להסביר

מא בלתי־מוסריות. או מטופשות
 סאחרוב אנדריי של והגלייתו סרו

 לא שהרוסים מוכיחים גורקי לעיר
).2213 הזה (העולם לקח״ למדו

 על על אל את להעמיד הנסיון
בריא. כלכלי בסיס

שינוי. לשם זאת עשו אנא,
אברמוביץ, ישראל

שווייץ ציריך,

ם י ס □ ח אלי רדיק

ד, איש מ ת איש כ מ א
 ועל שרון אריק מעללי על

המולדת. טובת
 אריק הוא! כבוד איש אריק

הוא! אמת איש
 ש־ צעיר, כקצין דרכו תחילת

ל וגרם לידיו״ החוק את ״לקח
כו בעולם הדים שעוררו תקריות

 בצר,״ל, בכיר כמפקד המשכה לו,
 ״מיל־ את המנהל במחלוקת, שנוי

 כ״שר־ ועתה, הגנרלים״, חמות
 פוליטיקאי, לא (״אני החקלאות״

 שיא את קוצר הוא איכר!״) אני
 בארצות- המזהירים בנאומיו יבולו

הברית.
 אתה אריק! הכבוד, כל אכן,

 חבל רק אמת, ואיש כבוד איש
 ואת מעלליו טיב את מבין שאינך

 מהר שתסיימם ככל תוצאותיהם.
למולדתך. ייטב כן יותר,

אביב תל־ להב, מידן

 הבינלאומית המדינית פעילותו
 להתאזן, יכולה שרון אריאל של
ב לעסוק שמיר יצחק ישכיל אם

 המדיני המצב חקלאית. מדיניות
 שגם עד רע, בכי הוא ישראל של

 עוד; להרעו יוכל לא שרון אריק
 רע, בכי הוא בחקלאות המצב גם
 יוכל לא שמיר יצחק שגם עד

ה יישמר וכך ולדרדרו. להוסיף
נמ ולא הממשלה, בתיפקוד איזון

 שבמדי- ,מגוחך במצב עצמנו צא
לפחות בהתמדה עוסקים החוץ ניות

 מרד על הדיעה בעיקבות
ב הרדיקאלים, הכמרים

(״העו קטן״ ״עולם מדור
).2217 הזה״ לם

 במדורו, פליאה הביע ברעם חיים
בישר לרבנים פעם אי נגיע האם
 הרדיקאליים הכמרים כדוגמת אל,

 את המביעים הלאטינית, באמריקה
השי ל״שליטת הנחרצת התסגדותם

ב ובכן, בכלכלה״. הרכושנית טה
ב אך דמיוני, נראה זה ישראל
 יש אמריקה של הברית ארצות

 רבנית, -מחאה של ניצנים כבר
 צעירים רבנים מייצגים שאותה
 האמריקאי. היהודי המימסד משולי

 לא הישראלית שהעיתונות אלא
 חס סזדון, ולא כך, על מדווחת
 עניין. מחוסר פשוט אלא וחלילה,

 הישראלים מרבית של דידם לגבי
 שמתעסק מי הציונים, כל וכימעט
ב כולו שוקע ולא העולם בתיקון
 חצי- בבחינת הוא ישראל, ענייני

 יש מכלל עצמו שהוציא משומד,
וחבל. ראל.

ירושלים קופפרמן, כר:י

□ מ■ הוא מ׳ בבורו
אמיתי, יוסי של דבריו על

 חיים הד״ר של לזכרו
ה (״פורום דרין״דרבקין

).2217 הזה" עולם
ו מוסיקה ״סוציאליזם, הכותרת

ש האיש, את מאפיינת כדורגל״
 ופתיחותו והתעניינותו סקרנותו
יוסי במינו. יחיד לאדם הפכוהו

ואיינדה (מימין) דרין־דרבקץ
אמן של במכחול

 לא בחקלאות ואילו שרים, שני
אחד. שר אפילו עוסק

תל-אביב אריאלי, אבנר

חיוב:■*□״ ..דברי□
בציריך, על״ ״אל נציג

חברתו. על מעיד שווייץ,
 ■עיתונכם, של קבוע קורא אינני

 של גליון לידי נופל פעם מדי אך
תמי מעורר והדבר הזה. העולם

השלי הדברים כל לצד האם : הה
 אין בחברה, מוצאים שאתם ליים

 על לדיווח גם אלה בימים מקום
ב שמתרחשים החיוביים הדברים

 כמו 1 הלאומית התעופה חברת
ה לנוסע, השירות ברמת השיפור

ובכלל, המשתפר, המיבצעי דיוק

 לו, הכבוד כל אמן. של במכחול
ותודה.

בפו מפרסמים אתם כלל בדרך
 את ולא הכותב תמונת את רום

ה הדברים. נושא המשמש תמונת
 של תמונתו אוז פירסמתם פעם

ל מתחת זאת לציין מבלי המנוח,
קור בוודאי שנמצאו כך תמונה,

 דרין־דרבקין חיים בין שטעו אים
 יבדל־לחיים־ ,אמיתי יוסי לבין ז״ל

ארוכים־וטובים.
לונדון .,5 ח.

 לוחץ דרץ־דרבקין : בתמונה י•
כש איינדה, סאלוודור של ידו את
ועי בעת צ׳ילה, שלי נשיאה היה
בסנטיאגו שננ|רכה בינלאומית דה

)8 בעמוד (הנ|שך

2221 הזה העולם


