
 הרייך של ונפילתו עלייתו בספר מתואר
: כדלהלן השלישי

 אותו ״תוציא המשטרה): (לקצין השופט
החוצה!״

 אתה ״האס הוצאתו): (בשעת דימיטרוב
 ?״ ראש־הממשלה אדוני ־,,משאלות פוחד

דימיטרוב): הנאשם לעבר (בצעקה, גרינג

ככית־הנדטפט דימיטרוב

ל מחוץ אותך שנתפוס עד ״חכה גרינג:
שכמותך!״ נבל בית־המשפט, כותלי

 איני שלכם, קבוע קורא שאני למרות
 שיר לכם שולח אני עיברית. עדייו כותב

לו. לשולחו ואבקשכם שטראום,׳ ביקור על שכתבתי הגרמנית, בשפה
 במסיבת־העתו־ התנהגותכם על שמחתי ...
 שהזכירו לשטראום, שאלותיכם ועל נאים,

 כאשר שריפת־הרייכהטאג, משפט את לי
לגריננ. דומים דברים אמר דימיטרוב

 אולי אבל עבה. עור לשטראום יש כידוע
כאי. ידוע עברו כי לדעת נוכח כאשר בנוח, לא קצת הרניש זאת בכל

קרית־חיים כרמלי, משה

..  אירגוז חבר היה שטראום כי הוכחתם .
גרמ מיליוני היו בד אולם בנעוריו, נאצי אחרים. נים

 כי טענתכם אותי זיעזעה יותר הרבה
 של לכנס ברכה שטראום שלח מכבר לא

 זו מזעזעת לטענה דווקא אר הם־׳ם• וחיקי
 לכם יש אם אסמכתא. שום סיפקתם לא

אותה? פירטטתם לא מדוע כזאת,
רמת־גן ברמן, גד

 במסיבת היתה, הזה העולם עורך בידי
גרמני: מעתון הבאה, האסמכתא העתונאים,
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 לכם ״ידוע שטראום: של הברכה (נוסח
 הס״ס־ יחידות הישגי על האישית דעתי מה

 שהן מאליו מובן בחזית. שהופעלו הקרבי
 לחייל רוחש שאני הרבה בהערכה כלולות
האחרונה.״) מלחמת־העולם של הגרמני

כוחו בבל משתדל שבז־גוריוז רואה אני
ה לעתונור. כותרות בקביעות לספק תיו

 נא יבין חיוביות• הנז תמיד שלא עולמית,
יש בסטודנטים מצבנו, בי ראש־הממשלה

 כאלה, בטיקרים ביותר עריז בגולה, ראליים
למ חייב ראשי-הםיםטר של מישנה כל כי

לשוא נאות וצידוק הסברה על־ירינו צוא
שג עצמנו את אנו רואים באיטר — לים,

 חברי־ ואם מדינתנו. של ונציגים רירים
 למעשיו הסבר למצוא מתקשים בארץ מפא״י

 את אנו נעשה כיצד אז מפא״י, ראש של
מלאכה? אותה

 סנסציות זה זקז לנו סיפק האחרון בהורים
 אורב הממונה, פטורי תחילה זו. אחר בזו

 נוספת, מהלומה באה סהנ״ל, השתחררנו
 טשרד־הבטחו! של רישמית הזמנה בצורת

 היטלר של בצבאו קצין שהיה לשטראום,
מש בתקופת גרמניה בממשלת ושר־ההגנה

ואשר למצריים, הגרמניים המדענים יעל םלו
פרשת בעקבות חזקה דעת־קהל י ע״ פוטר

.טפיגל" . . העתוז
ינתז מתי ועד בארץ? דעת־קהל" י; א האם

כבתוד ובאזרחיה במדינה לעיטות זה לאיים
שלו?

•ארצות־הברית וושינגטון, יהלום, א.

דדם דם כין
 על עלה אלו! שינאל כד על כשקראתי

 עיני הצטעפו — עולי־הנרדום של קבריהם
אויטר. יטל בדמע

 שלנו, לאומה בז אחד, אדם קם סוף־סוף
 הפורצת מלכדת בפעולה שפתח העברית,

 להפלייה סור חטט! והיא יתז מי סכרים.
 לדם, דם ביז המבדילה האיומה, הבדלנית

ולוחם. לוחם בין
 לקרוא עומדים עצמו, זמז באותו שכז
:כי ההגנה״. ״כיכר בשם — ביפו השעו! לכיכר

 / המימכר מנש על '/ הכיכר היום
המפואר. המאורע לסילוף

 / לטעות רק אפשר איר / שלזה שעון עם
הסל. אל לזרוק גרונר ואת

במצב. מתבייש השעון / נימכר כאן הכל '/ למימכר כיכר
 / ניזכר לא איש כבר / הכיכר ובלב

במרחב. שלטו החברה איד
גבעתיים בר־עוז(תעיזי), אברהם

ספקטו־ אריה של למכתבו לענות ברצוני
 הזה (העולם רובסקי

 שאיז הטוע; ),1340
 יכול הוא מה סמר

 על עדתית. אפליה
 סמר על זאת? לקבוע

או הפלו שלא זאת
לרעה? פעם אף תו

מפ הזאת בארץ
אנשים אפילו לים

ולראיה מותם, אחרי
ב השעוז כיכר —

 •טפכו •טעבורה יפו,
דמם את אצ״ל אנשי

 מתעלמת ולבטוח —
— מקרבנם הממשלה
 על לכיכר וקוראת

״ההגנה". ארנון שם
שון נהרית נחום, ששון ש

יהודי־ערכי מיפגש
 יתקיים׳ ,28/29.6.08 ששי־שבת, בימים

 יהודי נוער של ארצי מיפגש בכפר־יאסיף
 לאחווה הישראלי הנוער ״ועד מטעם וערבי

 על־ קבלת־פנים מסיבת המיפנש: בתוכניתיהודית־ערבית".
תוכ עם משותף קומזיץ הכפר, מועצת ידי
 בבתי■ לינה מזרחי, ואוכל אומנותית נית

 היחסים בעיות על שיחה בכפר, התלמידים
 נעילת בסביבה, סיור לערבים, יהודים בין

הכנס.
 המעוג־ ל״י. וחצי 3 — ההשתתפות דמי
 דמי ל״י 1 ישגרו במיפגש, להשתתף יינים

 את בדואר ויקבלו ,23113 לת.ד. הרשמה
הפרטים.

 לאחוה הישראלי הנוער ועד
תל־אביב יהודית־ערבית,

ונטע שייר,ה
ועונשו החטא

 נטע, שמע בעלמה, מעשה
 לפתע. בה חשק ששייקה

 פירסם הוא
נם!) זה (אין והנה

מתה. כבר אחריה הארץ כל
תל־אביב אוריאל, ב.

״1׳הרכ״ה בשדות  מפסק הזדעזעותי את בזה מביע אני
שהת הישיבה לאברכי שנית! הקל הדי!

בירושלים. הטסיון את קיפו
 ציבור איזה ישנו
 שליחי של מצומצם
אדמות. עלי הקב״ה
 את לידיהם שנטלו
 איזה בתוקף החוק

קואליציונ הסכמים
 המשטרה אף יים.

מ מתעלמת לעתים
פעילותם.

 אלה לכל קורא אגי
הד' הכפיה שבעיית

 כואבת עדיין תית
 על לערער לליבם

 שניתז זה, דין פסק
ל״חיי־ בטעות כנראה

 סדיר בשירות לים
הקב״ה״. של

פלי פעילות מהווה המיסיון על ההתקפה
 פרובוקציוניים גורמים של פושעת לית

 שמהווה המסיון, מגמת את להגביל שמנסים
 חמה אוירה המעניק בארץ יחידי מוסד

 מתור זה, וכל בצילו. ליטוכנים ולבבית
שיקו מתור ולא אוניברסלית הומנית נישה

 אלה יברחו אנא עד כלכלי. רוח של לים
התעוררו! המצפון בעלי מהחוק?

הד־שושניס

תל־אביב הר־שושנקס, אחינדב

המלכה אסתר
 כתר הוענק ,19ה- בת היפהפיה החיפאית כפיר, לאסתר

.1963 לשנת ישראל של היופי מלכת

 הלן תמרוקי של נלהבת מעריצה היא היופי מלכת
 ״המוצר בתואר השישית השנה זו שהוכתרו קרטיס,

.1963 לשנת המובחר״

 אמון נותנות תבל וברחבי בישראל יפות נשים כמוה,
 בעולם הידועים התמרוקים יצרני — קרטיס בהלן

בארץ. והותיקים

טל־אריאלי


