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םכחביכן
וחזור הלוף כוסים

 הופיע )1295 הזה (העולם מכתבים בטרור
 בענייו פרנבר, זאב הסטודנט של מכתבו
יש סטודנטים על שחל נסיעות מם תשלום

ראליים.
 עצמי שאני כיוון
 בקרוב לבוא מתעתד
 בעניי: פניתי ארצה,

הקונסו המדור אל
ה המשלחת של לרי

ו בקלז, ישראלית
ל תשובה ביקשתי
הבאות: שאלות
 עלי כי נכון האם

 מם־ בארץ לשלם
 כרטיס על נסיעות
ב בחו״ל, שקניתי

זר? מטבע
 עלי ולמי היכן

זה? מם לשלם
 חוק איזה פי על
 מם לשלם אני הייב

 שניקנה כרטיס על
זרה? ספנות חברת מאת זר, במטבע בחו״ל,

 איילוז, מאיר מר של תשובתו פירסום
 יהיה הזה, בהעולם הקונסולרי, המדור ראש

 ב־ הרבים למינויים ענייז משום ודאי בו
 תקנה על יודעים כולם לא שבוודאי חו״ל,

זו. מוזרה
שקיבלתי: התשובה עיקר להלן
כל הייב חוץ, נסיעות מם חוק לפי......

חוץ. נסיעות מס בתשלום ישראלי אזרח
כר וקונה בחו״ל שיושב ישראלי, .,אזרח

 בתשלום חייב זר, במטבע וחזור הלור טיס
 השתמש שלא הכרטיס עבור חוץ נסיעות מם
מישראל. חזור הכרטיס בעד כלומר, בו,

 בחו״ל, שלומדים ישראליים, ״סטודנטים
 חוץ, נסיעות מם בתשלום הם אף חייבים

 זר, במטבע בחו״ל הכרטיס את קנו אם גם
ב מהנחה נהנים שהם אלא לעיל, כמוזכר

 המם של הכולל מהסכום לירות 70.— סר
 מציידים הנ״ל, ההנחה קבלת לשם הקצוב.
 באישור הסטידנט את בחו״ל ישראל נציגי

 בישראל לפנות הסטודנט על שאתו מיוחד,
 ה• המקומות באחד והבלו, המכס משרד אל

אישור.״ באותו סצויינים
המכתב. דברי כאן עד

גרמניה המבורג, נתן, מיכאל
מצע והא - לחיים! הכוז!

. .  מתחי• הזה העולם את מלווים אנחנו .
 לקרוא להפסיק רצון לנו היה פעם ולא לתו

 והרכילויות החשפנות תמונות בגלל אותו
 אורי של מאמר כל אבל בו, המופיעות

 הוא אותנו. מחזיר כהן שלום ושל אבנרי
 זה יהיה — להניד שרצינו מה מבטא תמיד
 סובלן. דר׳ או אלג׳יריח כפר־קאסנב בעניין

בדעותי והגונים הגיוניים כר כל תמיד הם
הנכונות. המלים את תמיד ומוצאים הם

ה הקורא גיל את בבר עברנו בינתיים
 כפי ,40ל־ 20 (בי: ה:ה העולם של מובהק
אותו. לקרוא נטשיד ברשותו, אבל, אומר), אבנרי שאורי
 אבנרי אורי של דעותיו על נאה אני

 שנאה לכל התנגדותם על המערכת, ושל
בכל העקבית מלחמתם על ועדתית, נזעית

מקובלות. הבלתי דעותיהם על האלה השנים
 ללחום שימשיד הזה להעולם מאחלת אני

בעתיד. גם אותנו יאכזב ולא
תל־אביב דץ, מרגוט

 ביותר המעניי: הוא עתונכם האטת למען
 ערוך לאי: עולה הוא אחד ובדבר במדינה.

כות במתז והוא האחרים, העתונים כל על
 ומק-שיז־ ומאמרים, כתבות למכתבים, רות
 נקודות בו ישנז לדעתי, אולם, עדי. בית

 מנקודת־טבט חיוביות הנן שברובן שליליות,
ביניים? דרר אין האם אד אחרת.
 לי צר שלכם, הפטריוטי הרגש כל עם ...
 ובעיקר העם ידי את מרפים שאתם לומר

 את משחית שהשלטון ידוע הנוער. ידי את
ש סבור ואינני רב זמן בו שנמצאים אלה

 תלוי אולם — שחיתות אין אחרות במדינות
 אתם עליה. מסתכלים מבט נקודת מאיזו

 לעורר נסו — אדישה שהאוכלוסיה יודעים
 על ארם לשפוד ולא הבחירות בשעת אותה

השנה. כל במשד השלטו:
ירושלים ליבר, יצחק

. .  כל רוח. בקוצר לעתו: מחכים אנחנו .
ה הנליו: את הדואר מביא בו שישי, יום

 ואני כשבעלי הזה. העולם יום הוא חרש׳
יש של ארור תור כבר יש לקרוא, נוטרים
ומלה. מלה כל שבולעים ראלים,

 הדברים את רואים בחוץ־לארץ כשנמצאים
נלחמים. אתם מה על יותר ומבינים אחרת מזווית

מכולנו. — תורה ושוב
אנגליה לונדון, (אולמן), ליבוביץ רחל

שיקול־הדעת נגד
. . הממ שראש קראתי כאשר לבי צרב .
נוכל בשם סובל: דוברט את כינה שלה

 של טענותיו את שקראתי לאחר ורמאי.
 ראש של מפלגתו חבר אנקוריוז, עורר־הדיז
 ולו לי הוברר ),1299 הזה (העולם הממשלה

 נשא לא סובל: שרוברט העובדה מתור רק
מש לאחר מיד מארצות־הברית וברח רגליו

 ל- ראוי אינו סובל: כי יעקב, אחיו פט
הממשלה. ראש של המשפילים כינוייו

 שלא החוק קובע מהארץ גירוש בענייני
זכו את הפנים שר שולל מטנו שהאדם, די

 עבר בעל יהא השבות, חוק לפי יותיו
 ול־ למדינה טסוכז ״יהא גם אלא פלילי,

 לצדק הגבוה בית־המשפט אבל בטחונה.״
 ולבדוק לדיון להיכנס אפילו חפץ אינו

 ול־ למדינה סכנה מהווה מסויים אדם אם
ה של דעתו ששיקול קובע אלא בטחונה,

החוק״. פי על החוק ״הנחת הנו שר
 הצעת למען איתנים במלחמת אתם חייבים

 של מקרה בכל כי בכנסת, ואישורו חוק
 יוכל המבצעת, הרשות של דעתה שיקול

 אם וללבן, לברר לבקר, העליון בית־המשפט
וצודק. הגיוני נכון, הנו זה דעת שיקול

כנרת נוושבח דגני, א. יצחק
הנשואה המים

מוצי אתם )1299 הזה (העולם בעתונכם
 ב־ וילנסקה, אסתר הגברת על דיבה אים

 הראתה, שהיא ״אנשים״ במרור כתבתכם
תמו את באדר יוחג: חרות לח״ב כביכול,

ילדיה. נות
 היא וילנסקה גב׳ יודע, שאני כמה עד

מכנה האנגלית העתונות אופז, בכל רווקה.

 היזהרו מיסיס. ולא מים בקביעות אותה
דיבה. משפט מפני

 חיפה הר־זהב, א.
 ח״כ האנגלית. העתונות של •היא הטעות

האח לעורך נשואה וילנסקה אסתר מק״י
 אם והיא בריטשטיין, צבי קול־העם, של ראי
ולבת. לבן

מקובה 8.0.8.
 התפתחה האחרונות השנים שלושת במשד
 הרבה ניכרת, במידה הקובנית התרבות

 מישטר של הקודמות בתקופות מאשר יותר
למחצה. וקולוניאלי קולוניאלי
 שמגלים הרב העניין עם יחד זו, עובדה

 תרבותית, לפעילות הקשור בכל עמנו בני
וספ אמנותיים לכלים רבה לדרישה נרמה

 והוטרי תווים זרה, ספרות כגון — רותיים
 הטילו שעה באותה ופסלים. לציירים עבודה
 אשר שלה, היבוא על הסגר קובה אוייבי

ה בהשגת קובה לאומני רבים קשיים נרם
שלהם. היצירה לעבודת הדרושים אמצעים
ני כי עמוקה אמונה ומתוך זה, במצב

 עמיתינו על-ידי היטב יובנו אלה מוקים
וה האומנים אנו, פונים העולם, רחבי בכל

 הבינלאומית לסולידריות הקובגיים, סופרים
 והחומרים הכלים בהשגת עזרה ומבקשים

ביותר. האלמנטריים
ל חומרים תווים, ספרים, מבקשת קובה
 שבני-אדם מקווה והיא ולפסלים ציירים

 לפנייתה בחיוב יענו העולם בכל חופשיים
 הנעלה האנוש פעילות בהשראת שנעשתה זו,

ביותר.
 הסופרים איגוד נשיא גילאן, ניקולאס

קובה הבאנה, קובה, של והאומנים
לקויה ויזיה
הטל על שלכם בכתבה קריאה כדי תיד
 בפניהם הבחנתי ),1297 הזה (העולם ביזיה

 מה מלרו. וקרל ברינר יול של המוכרות
מתחת ציין שכתבכם לי, כשנתברר נדהמתי

ולוי־כרינר שפר-מדדן
 לוי אורי בישראלים המדובר כי לתמונה
שפר. וראובן
טעות? כאן נפלה לא האם

גבעתיים שרצר, מלכה
 — ולוי־ברינר בשפר־מלדן שני מבט לא.

תמונה. ראה
הקרה המלחמה

שיפסיק בניד שתיים על הולד אותו ...

במוסקבה מיאו דמימרי
 מה:־ פלסחר לעשות ארקיז) (ג׳וקי יורק
צדקו

 של הבוגדנית ברישאח נפלתי עצמי אני
פעי בעת השניה, העולם בסילחמת קווו קו

 היא שימשה עת באותה .13 בסטלג לותי
בנות־הברית. בשרות כפולה סוכנת

האימפרי סוכני הפעולה, למשתפי הבוז
אליזם!

מיאו, פון דמיסרי מרשל
ופו״ס, לביו! בית־הספר

הקרמלין, מירפסות מחנה
מוסקבה.

 ראה — מושלגים במרחבים דמיטרי מרשל
תמונה.

ותוכנו הקנקן
 הזה (העולם הסטריפטיזאי ״הנידון״

 שאין לי נידמה אבל מצוייז. היה )1299
 בחורה החשפנות: סוגי שני את להשוות

מופי סמרטוט, אחרי מסמרטוט המתפשטת
ה ובחינה ביופיה דבר, של בסופו עה,

 ב:ה מעליו הפושט שילטון ואילו טבעי:
 הטוס־ וסיסמוחיו עקרונותיו את זה אחר

 ב ונישאר וההומאניים, הדמוקרטיים דיים,
 השיד הביצועיסטי, בעירומו דבר של סופו
מרי... אחר מחזה זה — היעיל ביתי לג

אביב תל זק, אלכסנדר דר׳

בחוק? ולא ידועה
פור )1294 הזה (העולם ״במדינה״ במדור

ה לימים ״אשה הכותרת תחת כתבה סמה
מ שטיגליץ רוזה על סופר בה נוראים״

 שטינליץ, יצחק של בציבור הידועה נתניה,
 לאחר מביתו, אותה גרים בה, מאם שבעלה

בצוותא. חיים של ממושכות שנים
וש הכנסת שחוקקה החוקים כל עם מה

 האם כמותה. לנשים לכאורה לדאוג באו
 נתונה והיא בציבור לידועה הגנה כל אי:

 אשה תעשה מה הגבר? של לשרירותו כליל
 והיא בארץ משפחה לה שאיו זו, רוזה כמו

 מסור לטיפול ׳שנותיה מיטב את הקדישה
 ישראל שבמדינת היתכז ובאמו? הזה בגבר
 מהבית אותה לנשל ר׳שאי כזה נבר יהיה

 חפץ שאי: ככלי כל בחוסר אותה ולהשליך
בו?

נתניה כ., ח.
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