
מכתבים

וזאחרון?! ברגע למה
 היום, מסרי

 היום, עוד אגל
 החורף בגדי את

בקשת לניקוי

קה ״קשת״  מנ
 עור, מעילי מעילים,

 פרווה, מעילי
 זמש, מעילי

 שמיכות, חליפות,
פוך. שמיכות

ה ״קשת״ ק  וצובעת מנ
 מכנסיים, סוודרים,

קורדורוי. בגדי

״קשת״
אימפרגנציה עושה

 גשם חדירת נגד
 גשם, למעילי

 דובונים,
שינה. שקי

 מנקה,״ ״קשת״
בעצם?י! לא מה

 היום...
תשכחי! אל

שת סניפי 100מ־ למעלה לביתך קרוב בודאי אחד לשרותך ק
. 03-795141 טל. ר״ג, ,5 יצחק מנחם רח׳ המפעל:

)22 מעמוד (המשך
(תש טיולים״ מארגנים

: )2353 הזה״ ״העולם קיף,
 ד ״שר־הביטחון נאמר: בידיעה

 סיורים במיבצע החלו שר־השיכון
 כד ואחר העבודה,״ תנועת לפעילי

 אנשי את לקח לוי ״דוד :הוספתם
ל שבהסתדרות תכלת־לבן סיעת
המערבית.״ בגדה סיור

 ש־ העבודה״, ״תנועת המושג
ש מקווה ואני — לידיעה שורבב
מוט רושם ליצור עלול — בטעות

 בהסתדרות תכלת־לבן שסיעת עה,
העבודה. תנועת עם כביכול קשורה
שסי- איפוא, להבהיר, רוצה אני

 בוא עד שנה אלף) (או מאית חמש
הימים. קץ עד ־בכך חליפת.׳

 שלשונו ספר כט), ;פרק באיוב
 הפועלות והנפשות המקומות ושמות

 ההתרחשות מקום על מרמזים בו
המת איוב מספר הערבי, במדבר

 את ומביע המפואר, עברו על ייסר
 היים ולחיות אליו לחזור תקוותו
 אגווע קיני עם ״ואומר ארוכים
 ,כחול על ימים.״ ארבה וכחול,
פש לפירוש (שניתן ימים׳ ארבה
 לרוב) ־ים שפת שעל כחול טני,

 לספר רבה במדרש חז״ל אומרים
 חי, הוא שנה אלף ״חול בראשית:

מקינו יוצאת אש שנה אלף ובסוף

 היא שבהסתדרות תכלת-לבן עת
 בהסתדרות, החרות תנועת נציגות
 הליכוד במיסגרת חטיבה ומהווה

הכללית. בהסתדרות
 סיעת דובר שילה, מוטי

תל־אביב בהסתדרות, לבן תכלת
 בפליטת כמובן המדובר, י•

ל מתייחס אינו הדובר קולמוס.
 מאשר הוא ובבד- הידיעה, תוכן

אותה.
• • •

ימיים... ארבה כחול1
 לקורא הזכירו ענייני״דיומא

מיתולוגיה• סיפורי
ב במלחמה האחרונים האירועים

 של ההישרדות כוח והפגנת לבנון
ו אירגוניו על הפלסטיני העם

התק כלי לכותרות העלו ראשיו,
 הספרותי הסמל את בעולם שורת

וחיו התחדשות לכוח המיתולוגי
 האגדי העוף — נצח וחיי ניות

 המדבר ציפור או פניקס, הנקרא
 שלנו: התלמודית ובספרות הערבי

חול.
המז בארצות מהלכת אגדה לפי

 קיצו כשמגיע שנה, אלפי זה רח,
 קן לעצמו הוא בונה הפניקס של

 את ■ובשורת קטורת, צמחי מזרדי
 בקינו אש מעלה הוא המוות שיר

 בנפנוף לליבויה ומסייע ובגופו
 שוב מגיח זו שלהבת מאפר כנפיו.
שוב החי בציור) (ראה חדש פניקס

 וחוזר כביצה בו ומשתייר ושורפתו
וחי.״ איברים ומגדל

 ירושלים סיוון, ראובן ד״ד
 את למיכתבו הוסיף הקורא י•
הע — זה בעמוד המופיע הציור
 סיוון של מתלמידי אחד בידי תקה
למיתולוגיה. לקסיקון מתוך

• • #
א ד, ד טג

 נפלו ראש־השנה בגליון
ו עוגדתיות, טעויות כמה

 מבקש חד״העין הקורא
לתקן:

 תותח הוא שבתמונה הכלי :•
 טור 8 (עמוד טנק ולא מתנייע

שני).
 בירות את עזב ערפאת יאסר •

 של הטנקים שעברו אחרי ימים 85
 ימיב 68 ולא הגבול, את צה״ל
ראשון). טור 42 (עמוד
 במארס היה כראמה קרב !•
 (עמוד 1967 בנובמבר ולא 1968

שלישי). טור ,42
 לביטחון־ הלקסיקון על־פי ן•

 יליד הוא ערפאת יאסר ישראל,
 53 בן ולא ,59 בן הוא ולכן 1923

ראשון). טור 43 (עמוד
 את מעולם התקיפו לא הפינים •1

של תחת היו הם להיפך, שוודיה.
 עד שנה, 600 במשך שוודי טון

אלכסנ הרוסי הצאר בידי שנכבשו
 ראשון). טור 40 הראשון(עמוד דר

באר־שבע שחר, שלמה

2356 הזה העולם


