
 מחוץ־לארץ ייבוא
מול

הארץ תוצרת
ממוצ גדול חלק חשיפת עם

 לייבוא הישראלית התעשיה רי
 היתר בין לארץ הובאו מחו״ל,

 ובעיקר רבים חשמל מוצרי גם
 ידועות־ פירמות של מגהצים

בעולם. שם
 אינו שהשד התברר עתה

 ישראלי מפעל כך. כל נורא
הו מגהצים בייצור ותק בעל
 חשמלי מגהץ לשוק עכשיו ציא

ה ״איגפרא־קל״ בשם חדיש
 הייבוא לתוצרת באיכותו שווה

 כמחצית רק שמחירו למרות
הייבוא. מגהצי ממחיר

 ביח״ר על־ידי מיוצר המגהץ
ב גם כעת המטפל ״אמקא״

חו״ל. לשווקי זה מגהץ ייצוא

אירופה ל
פלתח־ם

ד * *7ר ! / •

מכתבים

ן מ א  ס ברגל דוד ה
 18.4.63 ה/ יום הגאלה: הופעת

 ״שרתון״ מלון העצמאות אולם
 9.00 משעה החל (ריקודים

״הסולידים״) תזמורת לצלילי
ם כל י ס י ט ר כ . ה ו ר כ מ נ

 9.00 רמלה ״איילוך 19.4.63 ששי, יום
 8.30 רמת־גן ,קסם״ 24.4.63 ד׳, ים
״00 חיפד .,מאי״ 25.4.63 ה׳, ם
יום

המחיר? מה
 אבנרי מר של לפנייתו מתייחם אני

 ):1335 הזה (העולם היקר״ ל״קורא
 אישיים״ ״קרבנות איזו תוריעו, אולי

 את מסכנים אתם ובמה מקריבים, אתם
חומרית״? ״מבחינה עצמכם

זזיפת הר־זהב, א.
קוד בהזדמנות שפורסם לחשבון, בהתאם

 של הטוטאלי החרם ע<לה מדור, באותו מת
 (הממשלה, שלוחותיהם כל על השלטון חוגי

 מבחינת הזה, להעולם וכד) ההסתדרות,
 אלף 200 של בסכום והתפוצה, המ.דעות

לשנה. בקרוב ל״י

וטחנות־הרוח קישוט הרב
על ורד רוני של מאמרו את קראתי
מחני וכאחד ),1325 הזה (העולם המיסיון

 דעתי מחווה הנני לשעבר המיסיון כי
במיסיון, שנים חמש למדתי אני בנידון:

 הלומדים הילדים שכאילו נכון זה ואי!
נסור. שקר וזהו שמד, סופם שם

 תלמיד לכל מאחל הנני לימודית, מבחינה
ל המיסיון שמקנה החינוך את בישראל
בהר עילה במיסיון בינונית כיתה חניכיו.

 יהודי. בבית־ספר לה מקבילה כיתה על בה
המיס ננד ילדינו" ״קרן של המלחמה לדעתי,

 נלחמים הם בטחנות־רוח. כמלחמה היא יון
 של החולני במוחם רק הנמצא דבר ננד

הר. מעכבר המולידים עסקנים
רמת־גן סופר, שאול

6
 תינתן זה במדור קדימח זכות

 המצרפים קוראים של למכתביהם
למכתבים. תצלומיהם את

מתנכרת אינה העופרת
(ה ״המתנכרות״ על רשימתכם עם בקשר

 כי להעיר רוצה• הייתי )1334 הזה עולם
 מאד עד לי נהירים טולכו, סמי של כמנהלו

ישרא מרמים מצד דווקא ״סטירות־הלחי",
 המיצגים ישראלים, לאמנים רישמיים, ליים

 את ובגאווה בכבוד
כשה א ל ו ישראל

 ועוזר. משתלם דבר
 ״סטירות־לחי" אותו

 ומעי- המרחיקות הז
יש אמנים על קות

 שאמנותם ראלים,
 לצאת אותם מחייבת

הגדול. לעולם
נית הנ״ל בכתבה

 כזאת סטירת־לחי נה
ו המכאיבה בצורה

ו ביותר, האופיינית
לכ שלא יכול איני
דוו אלו שורות תוב
 הערכתי לאור קא

 ה־ בהעולם וגאוותי
הראל מעודד התומך, זה

לאמנים. ועוזר
הש בהו מארם, בחודש בלונדון התחרות

 ייצגו לא הם וזמרות, זמרים 10 תתפו
ה לקומפוזיציה היתה התחרות מדינות.

, יוצגו דהיינו ביותר, טובה ם י ר י  ולא ש
 על־ידי הודגש הדבר זמרים! או ארצות

 הוקרנה בהן הארצות, 16 בכל הקריינים
ה בזמן פעמים שלוש לפחות התחרות,

 רייכשטאט, אסתר ונם קורן כרמלה שידור.
 מלחינים, ייצגו עופרים") כ״אסתר (שהוצגה

ושווייצרי. אוסטרי
ד הרגיש הקריין ח ו י מ  הופעתה בעת ב

 שהיא האוסטרי, השיר עבור קורן, של
 הדבר ואותו מישראל, — ישראלית זמרת

 הוא רייכשטאט. אסתר של הופעתה עם
 מנישה השווייצי השיר שאת אמר אפילו

ישראלית! ן ם-כ נ
אוסטריה וינה, הראל, יוזם

ירושלים מצארווה, מו,ומד

58080 טלפון תל־אכיב,
23341טלפון ירושלים,

כמילתחה המימשל
 פיטורי על שפירסמתם הכתבה עם בקשר

 הייתי )1335 הזה (העולם הכנסת ממילתחת
להוסיף: רוצה  הלר המימשל־הצבאי על ההצבעה יום

 ובתור סטודנטים בתור ואנחנו והתקרב,
 הממשל ביטול למען סטודנטים ״ועד חברי

 אינפור־ חומר — כרוזים הדפסנו הצבאי"
 מכל לחברי־הכנסת לחלקו ־די — מי-ייה

המפ ומכל הסיעות
 בשעות־ אני, לגות.

 לזאת ראנתי ר,פ;אי,
 את להעביר וניסיתי

 למזכירי־ה־ החומר
 אך בכנסת, מפלגות
 ״קצין אותי הפתיע

ל שישב האתיונים״,
המודיעין. יד

 משל־ חבר בתור
ה סטודנטים, הות

ה לביטול פועלות
הת הצבאי, ממשל

 הקוויז־ עם קשרתי
 חברי־הכנסת ליננים,

הערביים.
יום שהתקרב ככל

ה היחסים ההצבעה, ו רו א ^ ט
עובדי־הכג־ עם שלי
 שלא עד והתעכרו, הלכו מפא״י, אנשי סת,

 אתיון- פי על להיכנס לי לתת הסכימו
 חד- ״תעודה אתיו! לי לתת או העבודה,
בבניין. מקום לכל פעמית״
 העבודה מן יצאתי בפברואר 19ה־ ביום

הסדר מפקד סנן ברשות צהריים להפסקת
 ושהש• קצת, שאחרתי להם וכשנודע נים.

 באותו אותי קיבל לא בהפגנות, תתפתי
 שישבתי לאחר לפברואר, 20 וביום יום;

 וביקש המפקד אלי ניגש כרגיל, בעבודה
 עם ובפגישה בעבודה, להטשיד לא אותי

 וטען התנצל הכנסת, עובדי על הממונה
מקצין־הכנסת. הוראה לו שיש

ה ת פנ ע  כ
שלך הנסיעות לסוכן

לך מציעה

ב י ה ר א - ל א ר ש י
! ת די ו צ ר ה א י ב נ י ד נ ק ס

מ־ ותהנה נוסף תשלום כל ללא התעכב
היפה אוסלו

פלאי את לבקר ההזדמנות

לילה, חצות שמש :הצפון

ארץ האגדתיים, הפיורדים

 — ועוד ועוד הלפים

ת משולב ס נ כ ה  ב

ם י ח ר ו א  ה

ת י ב נ י ד נ ק ס  ה

 תצא אל המסורתית.

 הכנה ללא לדרך

 למומחה תן — מספקת

ן נ כ ת ת ל . א ך ת ע י ס נ
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