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לחנוכה: מציעות בתל־אביב המובחרות החנויות
 ביותר החדיש בסגנון הרהיטים #
 אושיגס־ המרווחת בחנות הופיעו כבר
 נהדרות ספות .56 הרצל ברחוב קי

 מעולה ריפוד ובבד עדין בטעם מרופדות
 אוכל חדר קומפלט טעמך. לפי ובצבע
מקור דוגמות נוחים. שינה חדרי נחמד.

מזנון־בר־ספריה. של יות
מב החורף ולעונת חנוכה לכבוד •

 המעולה האיכות מן בדים של עשיר חר
 את כראון אצל צבעים ובשלל ביותר
 (טלפון 43 בנימין נחלת ברחוב כילד
 היא כילד את כראון החנות ).4005
 הארץ מתוצרת בדים של ת ד.איכ סמל

חוץ. ומתוצרת
 דנון בףציון להלבשה החנות •

לרשות מעמידה 51 בנימין נחלת ברחוב
 מן חורף בגדי של עשיר מבחר כם

ה והאיכות ביותר החדישים המודלים
 חורף, מעילי לגברות: ביותר. מעולה

 שמלות בלון־זיידה. גשם מעילי ז׳קטים,
הוב עתה רק שזה פאריסאיים במודלים

 סריגה דברי צעיפים, חצאיות, ארצה. או
מכ חורפיים, ז׳קטים לגברים: וחולצות.

אפו חמות, חולצות וגברדין, צמר נסי
ל ההלבשה וכל כותנות, עניבות, דות,
עממיים. במחירים הכל האלגנטי. גבר

 כל הופיעו ואתו הגיע החורף #
 לעו־ גברים להלבשת החדשות גמות הד
ויקצור האלגנטית בחנות החורף נת

חול מוגרבי). (ליד 6 בן־יהודה ברחוב
 ד־ גיהוץ). (וללא וצמר קורדרוי צות

אמרי מודלים חורפיים, מכנסיים קטים,
 עניבות, פיג׳אמות, ואיטלקיים. קאיים

 אפשר כן ת• ואפוד! סוודרים צעיפים,
 לגברות הגשם מעילי מיטב את למצוא

נאה. בגזרה לגברות ומכנסיים ולגברים
 יד, בתפירת חורפיות נעליים 9

 אלגנטיות ודוגמות קלאסיים, מודלים
ה מן אחדות הן אלה 0111

 ד,נע/יים חנות לכן שמגישה הפתעות
ב ם טו ע  לכבוד 60 אלנבי ברחוב ט

ב החנות חנוכה. ם טו ע  לא דואגת ט
הרגל. לבריאות גם אלא ליוסי רק

 בריאותך על לשמור ברצונך אם •
באופ לנסוע לך אל זוגו, בת ובריאות

 תחילה להצטייד מבלי קטנוע או נוע
ם אצל מקורי רוח במגן ח  ברחוב מג
ם אצל .82 הרצל ח  מגני את תמצא מנ
מ להזהר יש אחרת המקוריים הרוח

זיופים.
 של והחדישות הח־רסיות הדוגמות 0
מוש כבר 92 אלנבי מרחוב עדין נעלי
 בסגנון נעליים ושם. עובר כל כות

ו קצרים עקבים עם ופאריסאי איטלקי
 ובעלת אלגנטית אשה כל אשר גבוהים

 עשיר מבחר כן לנעול. חייבת עדין טעם
 הליכה לך הנותנות גברים נעלי של

וקלה. נעימה

מכחבים
 עצמו יומי מפקדיהם. בידיעת קיביה, לת

המתנקשים. בזיהוי פך אחר עזר

(המשך) החטיפה
בר לשלוח סתבבדים מטה החתומים אנו

ל קורבז ונפל שנחטף לכתנכם עידוד כת
הנ חסרי־טצפון. נוכלים של פראית התקפה

 נוכח העמוקה הזדעזעותנו את מביעים נו
כ הפוגעות זו, כגוז בוגדניות התנקשויות

 את ומסכנות הישראלית הדמוקרטיה אשיות
העתונות. חופש

אבשלום, יעקב חויב, יהושע
ירושלים איבם, חיים

ל כ . .  עומדים האמיתיים בטחו! שוחרי .
לימינכם.

חיפה ם., עמנואל
עי לפקוח עלולה תבור אלי של חטיפתו

 בישראל, הערבים עיניני להבנת ולעזור ניים
בטענו אי־איסוז של מיהם כה עד שסבלו
ל האטי; שלא מי השלטונות. כלפי תיהם

ה כלפי ושרירות־לב פשע בדבר טענות,
 שנים. במשר התרענו שעליהם הערבי, רחוב

 לבצע מסוגלים אינם יהודים כי במחשבה
עכשיו. דעתו את לשנות עשוי כאלה, דברים

המשולש רשיד, אל־חפיז עבד
 תבור אלי של הבלתי־חוקי ומעצרו חטיפתו
 העובדות אמיתות את נוספת בפעם מוכיחים

 החמו־ הסכנות ע? בגליונותיכם, ת המפורסם!
 החקירה כיוו! למיניהם. חשי״נים במשטר ר<ת
 יומיים אחר. אוי הפליא לא המשטרה של

 עלי התנפלו השלישית לכנסת הבהירות לפני
 בהר- עדים,1ם כפושעים הידועים בריונים,

ב ראשי על וחיכו באבנים סקלוני ט,ב,
טוריות. של ידיות
 נמרצת תעמולה שניהלתי אחרי זה היה
 ואז במקום, המזרחי הפועל סניף לט,בת

 פרק זו בררו ללמדני טפא״י עסקני החליטו
 בשם אדם טפי לי נודע סוציאליזם. בהלכות

 בהר־טוב מפא״י פעיל שהיה סלם, פאול
 הוחלט עלי ההתנפלות על כי תקופה, נאותה

 בהר־ט,ב. טפא״י סניף של סגורה בישיבת
 אני כאילו להוכיח המשטרה ניסתה אז גם

 וחיכיתי עצמי על ההתנפלות את ביימתי
שה לי נראה בטוריה. ראשי על עצמי את

 אין הזה. התקליט את לשנות יכולה משטרה
 טיכו הם פחח אל — לכם לומר צורר כל

האטת. שוחרי כל מאבק שהוא בטאבקכם,
דימונוז פרץ, יוסף

 מתאר איני תבור! אלי את חטף חש.ב. לא
 בצורת יתנהג הש.ב. בסו שמוסד לעצמי

 רק הממלא אדם לחטוף וילד טפשית כה
 בלב מאמי! אני במערכת. צררי תפקיד

 בעל אלמונים על־ידי נהטף תבור שאלי שלם
 במרינה, רעש שיהא מעונינים שחיו כרחו,

 ב- תשתמשו לא מדוע אתכם. ניצלו והם
 תחשבו לא מדוע לכם? האופיני הקר הנייז

 כלפיכם פרובוקציה כנוז אחרים, בכיוונים גם
ה למדורה שטן לשפור כרי הש.ב., וכלפי גדולה.

אביב תל בורשטיין, משה
קסטנר פרשת

 ב- שהופיעה לכתבה הוסבה ליבי תשומת
שהת מאמר על ),1052( הזה העולם גליח
 מערכת שחבר נאמר זו בכתבה בהאר׳ו. פרסם

 בחתימת בהארץ פירסם בר, ברוד מר הארץ,
 השהיה על התריע בו מאמר מיוחד", ״כתב

 במשפט הערעור בעניז פסק־הדיז בפרסום
 העליון. בית־הדין לפני נרינוואלד־קסטנר

 בר ברוד מר יסוד. כל משולל זה תיאור
 לו היה לא וגם הנ״ל המאמר את כתב לא
על ביזמתי, נכתב המאמר ביזומו. חלק כל

י' אותו. לכתוב אות! שביקשתי המערכת חבר אותו י
 בדותא, על מבוססת שלכם שהכתבה מאחר
 שכותב המסקנות בניו כל ממילא מתמוטט

 שכאילו ההנחה, על אותה תקים הכתבה
הנ״ל. הכתבה את כתב בר ברור מר

תל־אביב הארץ, עוךך שוקן, גרשום
לשער בעיטות
השו ההפקרות על המרעישים גילוייכם

 (העולם הישראלית הכדורגל בהתאחדות ררת
ככדו רמי. את הרתיחו .),1054—1052 הווז
 ביותר הטובות השנים את שהקריב רגלן
 חמורה. כל ללא הישראלי הספורט למעז שלו
העס ביו שיש לעצמי מעולם תיארתי לא

 הכדורגל ספורט עסקי את המנהלים קנים
 הי- חשבוני. על ורווחים חיים העושים כאלה

 היכן עכשיו? עד הספורט עתונות היתה כז
 התאחדות נשיאות את מפאר ששטם האנשים

 מדוע בישרם? מפקפק אינו ושאיש הכדורגל,
 ששערור־ יתכז לא קולם? את מרימים אינם.

מ האם בשתיקה. תעבורנה אלו מעיו יות
הכדורגלנים? למרד העסקנים חכים

תל־אביב כדורגלן,
 בו מקום בכל כי נוספת הוכחה . . .

שחיתות. נמצאת שם ידו, את המפלגות שולחות
תל־אביב שלח, יעקב

 להבקיע הצלחתם שקטים. למים אבו זרקתם
 רבות שנים מזה האופף השתיקה קשר את
פעו עתה דרושה בארץ. הספורט עסקי את
 הבלתי- האוירה לטיהור ונמרצת מידית לה

במדינה. האמיתי הספורט של סופו יגיע אחרת הכדורגל, סביב טהורה
ירושלים קנרסקי, שלום

ה מאחורי הנעשה על גילוייכם כל . . .
 אפם רק היו לכדורגל ההתאחדות של קלעים

באטוב שם שמתרחש ממה קצה
תל־אביב ב״ יהודה

 ההתאחדות גזבר על האחרונה בכתבתכם .
41054 הזח (העולם ברים צבי לפדורנל

עתונאי דנו, ״יוסף השאר: ביז כתבתם
שמונח לשעבר, תל־אביב עירית ועובד ספורט

במ לכדורגל הישראלית ההתאחדות כמזכיר
 לשרוף הורה שהתפוטר, וייס משה של ק,מו
 מימי ששררו הכרטיסים מלאי כל את

׳וייס ׳ . . .
 כפיים, ונקי ישר כאדם ידוע דגו יוסף

 להוסיף יכול ההתאחדות כמזכיר שמינויו
 עשוי שהוא מאמין אינני כבוד. רק לה

ל קודמו מעשי על שיחפה מעשה לעשות
תפקיד.

תל-אביב סכר, ראובן
 הכרטינזים ני התברר נוסף, בירור אחרי
 אינו איש אשר דגן, של בהוראתו לא נשרפו
 לא דגן ליוסף ובמהימנותו. בישרו מפקפק

הכרטיסים. שריפת עם כלשהו קשר היה
לגדר מחוץ

 על במאמרכם להיזכר שלא יכולתי לא
 כאשר ),1043 הזה (העולם היהודית התודעה

שטינ הילד קבורת סביב השערוריה נודעה
 מידת על הספק בו קינן שעוד טי ברג.

פר באה הנ״ל. טאמרכם נכתב בו הריאליזם
 רבים אכן פניו. על וטפחה פרדס-חנה שת
 בלב הסבורים בינינו, הטיפוסים עדיין חם

 אברהם של מצאצאיו שאינו שמי ובמוח
 ובזוי. נקלה הוא בבריתו, בא לא או אבינו,

 אלה? שמרניים חוגים ירוסנו סוף־סוף מתי
ל מחוץ פנים, בעיות המדינה הסרה האם

פעם? מדי אלה חונים שיוצרים בעיות
תל־אביב כורם, יעקב

 הזה (העולם הנה פרדס לפרשת בקשר
 דעה״: טה״יורה חלק מצטטים אתם .),1052

 מתי עם יחד ומנחמים עכו״ם מתי ״קוברים
 מציע הייתי שלום.״ דרכי מפני ישראל,

 סר: הא לכד, רש״י של בפירושו לעיין לכם
 אלא ישראל, בקברי ולא ישראל מתי ״עם

יש עם הרוגים מצאום אם בהם מתעסקים
 וכנראה היו״ד, כוונת גם היא וזאת ראל."

 תמיד אופו, ובכל דעתם. לסוף ירדתם שלא
 לסמור מה על לו יש פוסק, בישראל רב אם

דברים. לבטל ואסור
חיפה וסרמן, ישראל

 היה (העולם לנדר מעבר שנקבר הילד
 לא האחרונה. הדחיפה את לי נתן )1051
ב לפנות רוצה אני להתאפק! יותר אוכל
 הענינים כשהגיעו הדתות: לשר ישיר אופן

 חרם והכרזתם איימתם הקיבוץ, לשערי עד
 ממשפחה הארץ, ילידת אני לחזיר. בקשר
 חזיר בעורקי. זורם טוב יהודי ודם דתית
אותו? אוכלים ילדי או כשחברי לי איכפת מה אר אוכלת, אינני

 ה• הלח״י, הפלט״ח, ההגנה, אנשי האם
 יהודים אינם הקיבוצית התנועה וכל אצ״ל

ה בפני כשיבואו חזיר. אכלו והם טובים?
 על אבנים יודה אותו — הוא ברוך קדוש

 קיבוצניק אותו עם בשבת, הנוסעות מכוניות
העליונה? על תהיה ׳מאזניים כף איזה — הנבול על שנים עשרות היושב

ב הצבאי בבית־הקברות פעם לא עברתי
בו צלבים של מצבות עשרות מתור חיפה.

 אנו האם מגן־רוד. של אחת מצבה לה לטת
 פירושה ללמוד כדי הגויים אל ללכת צריכים

 בעצמנו מתביישת אני אנוש? הטילה של
 •כדברים למחשבה להתרגל לי קשה ופשוט

כמ נאורה כה במרינה וקרו התרחשו אלה
 חדש חוק שיחוקקו טקוה רק אני דינתנו.

 ולרב יותר. ומתקדם אנושי חוק זה, בנדון
 הוא שחרור. תעודת נותנת הייתי דיסקיז

לו. שנתנו הנכבד לתפקיד ראוי אינו
חולתא קבוץ הם, אסתר

לטבע כניגוד
 על האוסר רסקו של מיסודה ת־עם. דיר משתכני של חוזה על מאמרבם עם בקשר

 )1050 חוה (העולם ילדים להוליד המשתכנים
 כי לבכם תשומת את להפנות לי הרשו
 לא וביתיהטשפט פסול הוא בחוק כזה סעיף

 כאלח תקדימים היו זכרוני לסי בו. יתחשב
 כי קבע בית-המשפט אולם המנדט, בזמן
 מאחר הצבור, טובת נגד הוא זח סעיף

התפת על שמירה היא החוקים כל ומטרת
הת מגביל זה וסעיף האנושי, המיז חות שכזאת. פתחות

מקצועי. לעקרונות טחננר הדבר כי שמי, את לפרסם לא אבקשכם
תל־אביב ד., ע. עורך־דין

 המיו- להשכרה, חדרים קיימים בחו״ל גם
 בליד, ילדים בלי ולזונות לרווקים ערים

 נם יהיו לא ומדוע — בכד פסול כל איז
 להפתעתה באשר זה? מסוג דירות בארץ

 עו- שהיא לה כשנודע דיאמנם שושנה של
 זמן עור זאת שידעה הרי אם. להיות טית

השכירות. חוזה על שחתמה לפני רב
זזיטת ושקט, ילדים אוהב אזרח

אוטו״סוגסנזיה
 תצפית, במדור הגדולה הצלחתכם לאור
 הבולט באופן שהתאמתו מנבואותיו שאחת
 של התפטרותו היא האחרון 1בזם ביותר

 מזא״י מסיעת רמז אהרון הכנסת חבר
 באופן כי מציע הריני ),1051 חוה (העולם

 או השרים אחד כי זה במדור יופיע קבוע
ש כנראה להתפטר. יצטרך הכנסת חברי
 לנסות כדאי שמא ישירות. משפיע זה טייר

המשטרה? של הראשי בטפקדוז נם כוחכם
חיפח מלשחר, שמעון

ה עובדות כרצונו מפרש עתונכם כאשר
 את להתאים כדי החירות׳ לתנועת נוגעות

 נו• הייתם לא להיפר, או לעובדות הפירוש
 מרור כאשר־ אולם תנובותי. את לקבל הנים

 חייב שחר, לה שאיו התנבאות מביא תצפית
 על הנבואה התוקף. בכל כר על למחות אני

 ה־ בשליחות בניו מר של־ הקרובה נסיעתו
 הזה (העולם המאוחדת היהודית סנבית

 בדמיונכם, אפילו שעלתה מאמין איני )1050
 הכללי המזכיר דרורי, אברהם

תל־אביב החירות, תנועת של
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