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והרכבה לפרוק ניתנים *
להפליא ויציבים חזקים *
וכורסאות ספות ארונות *
חדיש. בדגם אוכל פנות *

 בארים לספריות, כונניות
 עמודי על מורכבים ומזנונים

 ומרובעים, עגולים מתכת
 הגבהה המאפשרת בשיטה
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ההרפה! תימחק
 ה־ לביטול היהודי־ערבי הוועד במודעת

 פימלי־המאבק הפצת בדבר הצבאי, מימשל
)1344 הזה (העולם

 טעות לצערנו, חלה,
מצערת.

ה של תיבת־הדואר
חי ,9406 היא וועד
לר המבקש כל פה.
 או לעצמו, סמל כוש

ל סמלים של כמות
חבריו, בין הפצה

לכ לפנות מתבקש
לצרף נא זו. תובת
אחת ל״י של סכום
סמל. כל עבור

 היהודי־ערבי הוועד
חיפח הצבאי, המימשל לביטול

הביקור על ביקורת
 וכולו האחרון הגליון את היום קיבלתי

 פראנץ־ של ביקור־התועבה נגד רוח־לחימה
הכבוד! כל בארץ. שטראום יוזף

ה העתון הייתם כי בסיפוק מציין אני
 שטראום כי דף כל מעל הורגש בו יחיד,

אצלנו. לא־קרוא אורח הנו
 מתנגדים על מספר פרטים להוסיף ברצוני

 הקיבוץ חברי הם הלוא לביקור, נוספים
 יצאו כי הוא נכון אמנם באילות. המאוחד
 הזה (העולם באילת בשדה״החעופה להפגין

הסיפור. חצי רק זהו אד ),1344
נשמר באילת שטראום של הביקור כל
 לפני קלה שעה ורק האחרוז, הרגע עד בסוד
למז המארגנים פנו המיוחד, המטוס הגיע

 הנ״ל את לארח בבקשה אילות קיבוץ כירות
ב מוחלט, לאו היתה התגובה בקיבוצם.

לשדה־התעופה. חברים מספר יציאת תוספת
 די היה לא אחר משק שלחברי חבל
 את לארח העדיפו אלא זאת, לעשות אומץ

.האורח. .
קיבוצניק מגיב, ע.

 ה- בצורר ספק להטיל לעצמי מרשה אני
 שטראום של בהבאתו הקשור הדחוף, בטחוני
 רישמי תפקיד כל ממלא אינו הוא לארץ.

ו מעמדו לחיזוק גורמת והבאתו בגרמניה,
כביכול. טיהורו

מדינת־ישראל. • לשטראום? לו מסייע ומי
תל־אביב הר־כסף, צבי

 )1342 הזה (העולם מביש" ״נצחוז הכתבה
 בקשר בישראל שנערכו שההפגנות, מציינת

 מספיק הד עוררו לא הנאצי, של לביקורו
העולם. ברחבי

 אד אחרות, בארצות היה מה יודע אינני
 גדול, די הד ההפננות עוררו בניו־יורק

ה הטלביזיה היהודי• הציבור בקרב בפרט
 והפיס־ ,ההפגנות את פעמים מספר ציגה
המסד. לאורד הוצגו שנישאו מות

 דוכן על מונח שהיה הזה, העולם נליון
 42 ורחוב השררה־השישית בקרן העיתונים
 להתעוררות מעט לא הוא אף תרם במנהטז,

ההד.
ניו־יורק פרנק, שמעון

לשרץ ה־טירים שיר
 הזה (העולם אברהים שרין על הכתבה

רא כפולה. סיפוק הרנשת לי נתנה )1343
 אותה הישנה, בקשתי את מילאתם — שית

 החודש״: ״נערת המדור פתיחת עם הבעתי
ה ובעיותיהן המיעוטים בנות על לכתוב

 השערותי את ביססתם — שנית ספציפיות.
או לעשות שמסוגל מה על חברי והשערות

ניניו. מר מפורסם, במאי תי
 מר היה היסודי, בבית־הספר כשלמדתי

 דראמטי חוג להקמת מאמציו באמצע ניניו
 היסס לא החזרות באחת הרצליה. בגימנסיה

ה אחד של לחיו על מכה להנחית ניניו
 לכר• זכות לו היתה שלא למרות משתתפים,

השניה. מכתו את הנחית הוא היום
תל־אביב אברמיוב, בנימין

סרן וי׳&ועט; ׳־*-י• י*׳* '־*י*׳־ ־ ־־ _ ־
נ! היתה ׳עריו אם לישראל, בושה היה זה

 למלכת־היופ חרת
 להיפ חושב אני
 ט נושא היה זה

 ישראל לתעמולה
 אנה בארצות-ערב.

 פ המיעוטים, בני
 האפל את נישים

 י אבל העדתית,
 שאפליה האמנו
כאז. עד תבוא

חזרג ניס, מוחמד

. .  ניניו נם הלא .
 בשרין בהר עצמו

 כנערת-יש- אברהים
 שהוא תואר ראל,
 מכאן במעלה. שני
 דניניו, אליבא שנם
ה... היא יפהפי

תל־אביב אלדר, יעקוב

 היו אילו אבל חמודה, נערה ששרין נכון
 והיא מאד יתכן מתמודדות, ערביות עוד

 עם יפהפיות ערביות ישנן כי נכשלת. היתה
 עצמות (שלד רזות כל־כד ולא מושלם, גוף

ויש מאוד, חביבה נערה אומנם היא ממש).

 לא עוד זה אבל — נהדרים ועוד פנים לה
 לברר מבלי אחד, צד רק שמעתם מדוע הכל.

,נוספים) פרטים
.האם . לא היא ערביה שהיא זה בנלל .

בגלל זח פתאום! מה למלכת־יופי? נבחרה

איברהים שרץ

ו כר כל רזות ורגליה מאוד, דקה שהיא
ארוכות.

חיפה עבאס, מרחוב לשעבר שכן

מחייבת הסיסמה
 צי״ם חברת החליטה מדוע מבינה אינני

 מלכת־ עם שהתעסק רב־החובל את לקרקע
 הזה (העולם ירון מרים הראשונה, היופי
ש הרעש את מבינה אני פחות עוד ).1344

 רב־ הרי זה• בעניין עצמה מרים עשתה
 המפורסמת הסיסמה לפי פשוט הלד החובל

צי״ם." עם סע — חיים ״עשה החברה: של
תל־אביב תמרי, אילנה

כתמונה הטמונה זכות
..  כל את לפרסם המערכת חייבת לדעתי .

ל ולהשאיר קבלתם, סדר לפי המכתבים
 קיימת לא תמונתם. בענייז להחליט קוראים
ל אבקש ולכן תחרוודיופי, מכתבים במדור

ל תינתן קדימה שזכות ההפליה את בטל
תמונתם. את שיצרפו םקורא

תל־אביב במרד, ויקי

תמונתו. את צירף לא ויקי שהקורא חבל

בחילה ועיקרן החדשות, הנה
 חודשים שלושה לפני לנו סיפרתם אז

 מנהל גורדון, שעמום כד על ארור סיפור
 התעלל ישראל״, ״קול של החדשות מחלקת

 ננד לאסיפה שלכם הזמנה לשדר וסירב בכם
).1328 הזה העולם הצבאי המימשל

 הזה (העולם האחרון בשבוע פירסמתם אז
 של המבישה התנהגותו על גילויים )1343

נורדוז. מר
 שזה לכם שנאמין רוצים באמת אתם אז

מיקרה)
נתניה גלאס, גידי

כן. — אז

האשמאי אשמת
 העתונות אפילו כאשר נצבט, ממש הלב

 דברי נגד בולט בננאי כתבה הברית בארצות
 את שהאשים בן־נוריון, דויד של הנאצה
 את בדבריו וחילל בנאציות, לכנסת חבריו

בעולם. ישראל ושם הכנסת שם
ש בארץ דימוקראטי כוה שום אין האם

 ההשתלטות תאוות את ממנו למנוע יוכל
בארץ? דעת־הקהל היכן החולנית?

 ומרץ כוח כאז מוציאים הסטודנטים אנו
 והנה מדינתנו, של הטוב לשמה להסברה

 כל את פיו בהבל והורם זה זקז־אשמאי בא
עמלנו.
 לעשות אומר אינו הנוכחי בנילו נם האם
הנפש* חשבוז

ניו־יורק חבצלת, א.

 המת ז׳בוטיגסקי מעצמות שפוחד בינ׳י
 עתה נטפל — בחייו ממנו משפחד יותר

 אחי- אבא הד״ר אחר, נפטר עם להתרייז
מאיר.
 יום יהיה מה ביג׳י אי־פעם חשב האם

 בלתי־ חלק כאשר הסתלקותו, לאחר אחד
 זכרו את יעמיד היהודי העם של מבוטל

ההיסטוריה! למשפט
 אינם — גיהנום בפתחי נם רשעים אכז,
בחשובה. חוזרים

ניו־ינרק מנהטן, ריינברג, אסתר

 תינתן זה כמדור הקדימה זבות
 המצרפים קוראים •טל למכתכיהם

למכתבים. תצלוטיהם את

1345 הזה העולם4


