
מכתביםשסודות הזכויות כ?תצפית
 ב־ הסשבר יתרחב לא אם בארצות־הברית, יכקר אשכול לוי •

 יהודיות, קהילות כאורח יסע זה במיקרה בגבולות. שקט וישרור מפא״י, תו)
עצרת במליאת יום־יומיים ישהה אף ואולי קנדי הנשיא עם לשיחה גש3י אן

 רצוךטוב, של באשראי אשכול את זיכתה באלמגור הרצח בפרשת עמדתו האו״ם.
במרחב. המתיחות את מעט להפיג המסוגל כאיש באו״ס להתקבל עשוי והוא

 אל אישית איגרת ישלח אשכול כי הנימנע, מן זה אץ •
לישר־ נניול עשתה מוסקבה כי יטען בה ברית־המועצות, ממשלת ראש

 על לענות שלא יוכל לא כרושצ׳וב החישוב: סוריה. גינוי נגד וטו בהטילה אל
לליבון כפתיחה לשמש עשויה שלו תשובה וכל אליו, שיופנה אישי מכתב

ויותר. שנים עשר חזה נעשה שלא דבר ברית־המועצות, עם היחסים של מחודש

לא מאיר גולדה כמסא״י. ויכוח לעורר עשויים אלה צעדים שני
 אש־ של יתרה פעילות יפה בעין תראה

תרמוז החוץ, מדיניות בתחום דווקא כול
 ראש־ למעין ליהפך מוכנה אינה כי

טכני. שרות

 כתוקף הבהיר כן־גוריץ •
 בכל יחדש שהוא למקורביו

שבו משך לבון. פרשת את זאת
ובממש במפא״י אנשי־מפתח עיבד עות
 כאשר בדרישתו, יתמכו שאלה כדי לה,

אלמו־ יוסף מהם: אחד רשמית. תועלה
הפרשה לחידוש בתחילה שהתנגד גי,

ילדיה את החזירו
 להיות מתימרת ואינני שופטת אינני

 מסנה שנלקחו האם של במקרה אר בזאת,
 צריד )1354 ,13ם<־ הזה (העולם בניה שני

 טסת־ לאם״. מהיר ״איז כי העקרוז להכריע
 בעסקיו, המרוד איש הוא שהאב נם בר

נש מאד. מונבל בילדיו לטפל שזמנו אדם
 בלבד כספו האם — מאליה השאלה אלת

 שהאם העובדה נשל האם הכף? את הכריע
 באשמתה, שלא נשואיה, בחיי הצליחה לא

אכזרית? כה בצורה להענש עליה
 ולוא אימם, לחיק הילדים את להחזיר יש

 בדרום־ הגויים ביז שיטמעו החשש בגלל רק
אפריקה.

חיפה מרכוס, חוה
. .  ותור לליבי, ננע האם של סיפורה .

 אבוד לא עוד הענייז שאולי נוכחתי קריאתו
 ותו־ האם תערער שאם היא כוונתי לנמרי.

הרי נוצרית, בחברה נמצא נעלה כי כיה

 שחק־ בן־גוריון, ש? לשידוליו נכנע אן
ממושכות. שיחות כמה לו דיש

 בצעדים תנקוט פורטוגל •
 עם שהצביעה על ישראל, נגד

הצעד כאו״ס. האפריקאי הגוש
 לשטח ישראלים כניסת איסור הראשון:
לנמלי שיגיעו תיירים אפילו פורטוגל.
לא אחרות, לארצות בדרכם פורטוגל,

.האוניה או המטוס מן לרדת יורשו

המ כין מחלוקת צפויה •
 לכץ המשטרה של הארצי טה

הספכ-ל, תל־אכיב. מחוז ממה
ה מועידת השבוע שחזר נחמיאס, יוסף

 הטיפול מצורת מרוצה אינו אינטרפול,
המשו הרצח בפרשת המחוז מטה של
 לוי הסטודנט אחרי ומר,חיפושים לש

החי במיבצע יש ני סבור הוא נויפלד.
 אישי רימוס של מוגזמת ניסה פושים

ירקוני. שלום של

 אי* או הזמנתו, שאלת •
 הבריאות שד סגן של הזמנתו,

 שפי* כמשפט בעד רפאל יצחק
 ההגנה את לפלג עשויה גל,

הנאש־ ארבעת של האחידה
בהופ~ מעוניין אינו עצמו שפיגל מיס.

כדאי שלא חשבון מתון רפאל, של עתו
 השוחד. בבוץ המפלגה כל את לגרור לו

מעונייניס הנאשמים יתר סניגורי ואילו

מפ אינו ששולם הכסף ני להוכיח תם
שוחד. במתן אותם ליל

הסוכ הנהלת יושב-ראש •
 למבקר יורה שרת, משה נות,

מרוק- חקירה לערוד הסוכנות
אגן של הארצות כאחת העליה, מחלקת של בנציגות דקת 1

 הסוכנות פקידי נגד שרת, אל בתלונה פנו ארץ באותה יהודים התיכון. הים
ידחו עצמם הפקידים פרטית. להתעשרות מעמדם וניצול בכספים מעילות על

החקירה. עריכת על יעמוד שרת אך אלה, האשמות

לניירות-ערד. בכורסה יותר עוד מוגברת פעילות צפויה •
מס־שבח חוק אשר הקרקעות, סוחרי ערן: בניירות שיושקעו המיליונים מקור

 לסחור הקרוב הזמן במשך יוכלו לא כי והחוששיס צעדיהם את הצר מקרקעין
 לרווחים נרחב פתח להם משאירה זאת, לעומת הבורסה, באדמות. חופשית

מס־הכנסה. ומתשלוס ביקורת מכל החופשים

כארץ תוקם בטרם עוד טלביזיה, מקלטי תייצא ישראל •
יפאנית, חברה פס הסכם על חתמה אמרסון הרדיו חברת שידור. תחנת
 מחלקים מכשירים בהרכבת הוא המדובר בישראל. טלביזיה מקלטי להרכבת
יפאנית תוצרת בפני סגור בהם שהשוק לארצות מישראל ושיווקם יפאניים
רשמית.

- צזתפט־ד רא - זפטר1גז - גזוזפט־ד רא - ״נזוזפבור
- נזגזפבגר רא - פודפבור - נזגזפפגר רא - נזחפבוד
- מוגזפגגד רא - גזוזפטר - נזתפבור רא - נזגזפבור
- גזתפט־ר רא - נזגזפט־ר - נזגזפט־ר רא - גזוזפבוד
- נזגדפבור רא - נד\זפט־ר - גזחפבגר רא - פבגר7נז\

גז\זפט\־״ רא — וזתפגיר - פט\־1פ\ רא - גזתפטר
 ובתי־הריז בתי־המשפט בעיני הדבר ייראה

 אם לכן, לשמד. הילד הוצא כאילו הרבניים
זה! בכיוו! לפעול נסי יקרה,

ניגריה שניידר, ברוריה
אנאלפכי״ת: הצביעו
 בבאר־שבע האחרונות בבחירות כי שמענו

 נצחוז העדתיות המפלגות נחלו ובאשדוד,
 מפלגה הקמת על מודיעים הננו לכן נדול.
האנאלפבי״תים! מפלגת — חדשה
 8$ יש בה שבמדינה יתכן זה איר

 אנאל־ יצוג כל כמעט אי! — אנאלפביתים
 לרעה מופלים אנחנו בז, בכנסת! פביתי

תל אלפים שמונת מתוך כי היא ועובדה
 אנאל־ אף אי! — הגבוהים במוסדות מידים
אחד! פבית
 ומפלים לנו בזים מקצוע בבחירת נם

בהנ לעסוק לנו נותנים לא לרעה. אותנו
 חשבונות הנהלת בעריכת־דיז, ברפואה, דסה,

 בקרב אפילו מח״-הכלכלה. לנמרי והורחקנו
בלבד. מועטים נצינים לנו יש המורים

 המפלגות כל טקיומנו. מתעלמות המפלגות
 לאנאל- עיתון אף ואיו עיתונים מוציאות
האפליה! ננד נילחם פביתים!

ירושלים אנא״ב, ס.
כמסגרת מוזיאץ
 התקרית על תגובתכם את ראיתי באיחור

במוזיאון ברנד לצפורה גמזו ד״ר שבי!

הפועלת״ ״דבר שער
ש הסילוף ).1348 הזה (העולם בתל־אביב

 ששמה באכסניה גמזו של זלזולו על הוכנס
הוכנס. ביודעיז הפועלת", ״דבר

ש לכתב־עת לענכם על פלא שאי! אלא
ה אמנותית, יצירה העתק הוא שלו השער

 אלפי לבבות ומקרבת לחוויה־אסחחית נורמה
ולאמ לאם! ״דבר-הפועלת״ וקוראות קוראי

 את מזכה הנוצץ שהשבועון בזמז — נות
 הטי! לחיי ומקרבם עירום של בשער קוראיו

שבדיה. של
כצנלסון, רבקה

 תל־אביב הפועלת״, ״דבר עורכת
 ראה — לבבות המקרב כתב־העת שער

ציור.
ודיילים קצינים

 משפט כל נערד לא כי לכם ידוע האם
 של לחדרה שנכנס הדייל בפרשת ב״אל־על"

 האם )?1355 הזה (העולם בניו־יורק הדיילת
 הזדמנות שום לדייל ניחנה שלא לכם ידוע
ה נם וכי האשמה, כנגד עצמו על להג!

 במפתיע? עליו ניחתו הפטוריז וגם אשמה
 המוסטד נוף שום בפני הוכחה לא האשמה
 הורשע הואשם, פשוט הוא בעניי!. להכריע
שרוח. שנות 12 לאחר נבו, מאחרי ופוטר

ירושלים סן, ג.
וקציניו צה״ל רכב

 אצל שמצאתי המעניינת לרכילות בקשר
 + בצה״ל בכיר קצין על המרחלת, רחל

בר ),1353 הזה (העולם בגדים + בחורה
שאלות: כמה לשאול צוני

 מקבל בצה״ל בכיר קצי! אי! האם (א)
 בבית־ חדר לשכור לו המספיקה משכורת

מלון?
 ההסברה מחלקת תנובת היתה מה (ב)

לציבור? הניעה זו שידיעה לאחר צה״ל, של
ח שמו את זו ידיעה הכתימה האם (ג)

צה״ל? של טוב
אנגליה יורקשייר, רמתי, דן

המדוייקת הנוסחה
וה הנאמן עיקובכם על לכם מודה אני

 טהלר אחר )1355 הזה (העולם ידידותי
תו אם לכם, אודה לעבודה. וחזרותי חופשתי

 נם כ! לעשות סיפו
להבא.
 אינני זאת, עם
ה מדע כי סכור,

פיגו למרות רפואה,
כ זקוק היחסי, רו

לעזרתכם. זה שלב
 אני זו בהערה

 לאפשרות, מתייחס
ה העיקוב שחוליית

 הגיעה, שלכם חרוצה
 של מסויים בשלב

תי אל נם החקירה,
 מערכת מזכירות קי

 אחרונות״ ״ידיעות
ר פתק שם ואיתרה

הנו מסויים, פואי
 אד לי. כנראה, גע,

וני שתוכנו מאחר
הח הפתק, של סוחו
ה אחד על-ידי תום

ה הרפואיים אישים
 בישראל, בולטים

 מס״- בלחי לה נראו
 היא החליטה קים,

ה ו/או (החולייה)
 בסיס■ על אחראים
 (אתם) שלה השיגור

 בעריכה אותו לזכות
 פרט ברמות חביבה,

צו בו: היה שלא
ב להשתזף רפואי
שמש.
 לא נם אם אר

 על־ אי־פעם צוויתי
ל כלשהו רופא ידי

(למע בשמש השתזף
מירשם־עצמי. זהו שה

אבירן
לידיעתכם שנוסחתו

— 1,_!0 60$, -ף 801111:71 '•!0־:)־! 40$ : היא
 זאת לעשות בהחלט לפניכם ממליץ הריני

בעצמכם•
תל־אביב אבידן, דוד

 — הרפואי המירשם לפי משתזף אבידן
תמונות. ראה

 תינתן זה כמדור הקדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. י תצלומיהם את
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1557 הזה הפולט




