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ה<קרה! גברתי
(כר־תיק) כרית תיק עם הים שפת על בקרוב להיראות רב סיכוי לך יש

ונעימה. נאה לכרית מאמץ ללא והמתנפח מרהיבים בצבעים פלסטיק, עשוי
הנמצאת זכיה תעודת באמצעות להשיגו תוכלי אף ! למכירה אינו כר־תיר,

״ריפידפ". מאריזות כהלל,
 ומצליחים חדש ובמראה חדש בטעם גלידה, של מהפכני סוג היא ״ריפ־רפ״

עליהם. נמנה ״ארטיק״ שגם בעולם, ביותר המשוכללים המפעלים רק לייצרה

 ה־ הצהרת אן! על סובלו, דר של קורפוס׳
 דר׳ את רואים שהם הבריטיים שלטונות

 בכלל קיים אינו וכי במעבר, כנוסע סובלן
 שבידוע במדינה וזאת — החוקית מהבחינה

 ולב, יהודית, כמדינה עצמה מנדידה אינה
 אם (ומסופקני השבות חוק עלית ח? לא

רש בצורה אפיקו צויינה לבריטניה בניסתו
 יהודית מדינה תהיה שישראל בעור מית),

 חל אשר השבות, חוק בה וקיים מוצהרת,
 על בפירוש הודיע אשר סובלן, דר׳ על גם

 — ימיו שארית את אצלנו לבלות רצונו
כזו? לבקשה להענות סרבה

ה על יותר היא שהתמיהה אני מודה
 האנגלי, המשפט על מאשר הישראלי משפט

פולי עבירה הוא שרינול כנראה, הגורם,
מדי למיקלט זכאי והעבריין מובהקת, טית
 לפחות חשוב הוא■ הפיסי ושהקיום ני,

 בלי זאת וכל הרשמי. הנייר על הקיום כמו
היהודית! התוספת

. .  המזוייפים מיסמכיו כאילו הטענה .
אצלנו מדיני למיקלט זכותו לאיבוד גרמו

לע שקשה משום גרידא. פורמלית היא —
באמצ בריחה זה, בסיקרה הרעת, על לות
 אם לכן, מזוייפים. שאינם מיסמכים עות

 האנושית הזכות את לעשות רוצים איננו
 ? תוכו, מכל וריקה פלסתר, פוליטי למיקלט

 על מהסרכה במקצת להתעלם עלינו אז כי
להע היא נועדה סוף־סהז כי יעז הניירות,

עלינו, ולא האמריקאיים השלטונות על רים
מתגשמת. היתה לא הבריחה בלעדיה וכי

 מאמין הריני שנחלתי, הזעזוע ...למרות
 ורוצה הישראלי, המשפט בצידקת עדייו

 מקרה רק היתה סובלו שפרשת להאמין
.תמרור ולא . הישראלי. המשפט בדרך .

תל־אביב אלדר, יעקב
 של מאמריו עם אנ מזדהה רחוקות לעתים

 ״הנידון'׳. במדור המופיעם אבנרי אורי
 המשל עם היזדהיתי לא כי אד השבוע,

המסק מן חלק ועם הסיגנוז עם והנימשל,
 זעמי עם שלמת הזדהות הזדהיתי הרי נות,

סובלן. של גרושו הרפת על כס
 ממשרדי ים 1הנ:_ הא־זוים של פועולם

פש אלא היה לא והמשפטים, הפנים החוץ,
המצפון. עם שקופה רה

 במשמעות מיויטלי מושג רעל אום כל
 צורה נגד התקומם חוק״, ..מדיות המושג

 ובהסתר, החופזת — עניינים הסדרת של זו
 סובלו של המלאה זרותו בלילה. כגנבים

 נרושו צו על ולערער לבנ׳׳ץ לפנות היתה
 אותם המשפטיים האמצעים כל לנקוט ובן

בשעתו. יואניכיצ׳י נקט
 לא כזה נחפז ורוש בארצוה־הברית ...
ב ארצוה־הברית, ממשלח ואיל• כלל, יתכן

פוע היתר לא ישראל, ממשלת של מקומה
 ידידותית במדינה המדובר גם ולו כר, לת

כישראל.
תל־אביב באר, א.

ל״בדיה שר דיבה
 שלכם, הכתבה של הפתיחה פיסקות שתי

ב ממלכתי״ ״גטו הכותרת תחת שהופיעה
 ),1205 הזה (העולם השתא ביולי רביעי
 טאבמן הנשיא נגד חמורות בהאשמות יצאו

 מוחה לכד, אי ליבריה* של והרפובליקה
 התקפה נגד הליברלית השגרירות בואה

 ובלתי־ידידו־ ססת כלתי־מב בלתי־מוסמות,
 והכחשה התנצלות דורשת בעת ויו זי תית
 של הקרוב בגליו; הנ״ל, בבתיה האמור של

עתוירח
 למשרד שולח אני זה ככתב של העתקות

 למשרד וכן ירושלים; הישראלי, החרו
מונרוייה. ־■ייכרית. ד־פיכייקה של החוץ

בישראל, ליבריה שגריר יאני, ;אי.
תל־אביב

למטרה יילעיס כזדב
מז מז  מלים אי־אלה לכתוב רציתי ...

 כאז, שהזמן כנראה אד העתוז. של לשבחו
 מהחיים רגע כל מאוד. מוגבל בניו־יורק,

מראש. מחושב
..  שעון כמו שבוע כל מניע עתונכם .
משוב — ת׳ ועד מא׳ — המאסרים ממש.

 העירום. תמונות ועד העורר מדברי חים
 האחרונים בשבועות שפירסמתם הסקופים

למטרה. כולם קולעים
התגליות. בהטשד לכם לחי כה

ברוקלין, עוזיאל, משה
ארצות־הברית

נחקר׳־ לא אד נחקר
 ״תשוקה הכותרת את הנושאת בכתבה

 אודות ),1296 הזה (העולם אוטובוס ושמה
 ניזכר ״דן״, בקואופרטיב השמועות פרשת

 מזור״, נגד הטוענים מראשי ב״אחד שמי
 האחראי כתבכם, במשטרה. לחקירה שנעצרו
 שפירסום בודאי, עמי יסכים כתבה, לאותה

מיסודו. מופרד שהוא עוד מה כבוד, לי מוסיה אינו כזה
ש מהדברים בתכלית הפוכה היא האמת
 כמזכיר משמש אני הכתבה. באותה פורסמו
 לחקור כדי שמונתה החקירה וועדת ההנהלה

 ער ונמנעתי שנחקרו, המאשימים טענות את
 נמצאו בביתי בנדון. דעתי את להביע עתה

ואיש מקומם היה שם כי הועדה, מיסמכי
 — באנודה אם ביו במישטרה אם בין —
ה שם. להמצא צריכים היו שלא טעו לא

 בין שמי את המזכיר הנ״ל, בכתבתכם משפט
ל המיסטכים הניעו ״כיצד שנחקרו אלה

שחר. כל איפוא, לו, איו — ידיהם״
תל־אביב (הוז) עוז יצחק

 עוז, שמר העובדה,1 את משנה שאינו מה
 ״כן ״דו״, הנהלת של הפרוטוקולים רושם
 למיססכיס בקשר המישטרה על־ידי נחקר

 הגיעו בת הדרך על לא כי אס שבידו,
לידיו.

ועכבר חתול
. .  המתנהלת והעכבר, החתול מ־לחמת .

 מרשימתו צמחה מכתבים, במדור שנה הצי
 הגדולים המחזורים ״מכת צבר שמעון של

ל ומצאתי ),1271 הזה (העולם והקטנים״
 של קצהו את למצוא כדי בה, להתעמק נכון

החוט.
המיעו מצב של באלגוריה המדובר האם

 אחר־כר בתחילה. התרשמתי כד בארץ? טים
 הדתית, במחתרת המדובר כי להאמין נטיתי
. במאומה בטוח איני שוב עתה, אולם . .

גבעתיים בר־שירה, צבי

 ביכור ליאורחיך להגיש תוכלי מעתה
להגשה. מוכן

בטיב, ומשובח במחיר זול נפלא,

החוף... בנוף חדש
 לגברות לבגדי־יס הידוע בית־החרושת הביא והרחצה, הקיץ לעונת
ביותר. מענין חידוש וגברים

 נאה כחידוש הופיע וביקיני, בגדי־ים של החדשות הדוגמאות מלבד
 בפני להגנה בצעיף גם הנלבשת מפרוטה. רחצה מגבת חוף, לתלבושת

הלוהטות. השמש קרני
 חידוש את השנה מהווים צבעים בשלל ״אלמקו״ של אלה רחצה מגבות

ישראל. של הרחצה בחופי האחרת האופנה

 ומרענן מנקה
 הפנים עור את

קצר! זמן תוך
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