
*׳לקנסו! ד־ר נרסום

לילד? ווצפימי  
ילד? בגדלים־

 נאמנים להיות רוצים
אישיותו? להתפתחות

 הספר מתוך זאת לימדו
 לאור הילד ״חינוך

מדע־הרוח׳׳
עטיינר. רודולף מאת
 הספרים בחנויות להשיג
מיכאל, בהוצאת או

.3329 ד. ת. תל־אביב,

ל״י 3.50 המחיר
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להתכתבות הבינלאומי המכון 1

 מכתבים אלפי
אמריקאית שיסה לפי

 חינם פרוספקט
 62 המסנר רחזב חל־אביב,4185 ד. ת. תל־אביב,

ן ! פ ן 38487 טל 19-8 בי

מכתבים
כאופנה איננה האופנה

 לא שלדעתי לציין, רציתי נאמן כקורא
ה פוליטי, לעיתוז אופנה מדורי מתאימים

ה את לטהר רוצה
הצי בחיינו אווירה
 אלה מדורים בוריים.
 של מקום תופסים
שה אחרות, ידיעות
 להן מחכים קוראים

שבוע. מדי
ברזילי, עמום

בת־ים

בריא רא
 את בעיון קראתי

 נייהויזר של מכתבו
 ),1350 הזה (העולם

שנה לפני כי שטען
 משרד־ בפני התלונן

י ״ניהול על הבריאות ל י ז ר ב
מסויים״ רפואי מוסד

 לו השיב ומשרד־הבריאות — בפררס-חנה
שר־הבריאות. לסנן עברה שהתלונה
ב במשרדנו נתקבלה לא כזאת תלונה

 עקבות בל מצאנו לא כמו־כז ובחדרה. היפר,
הראשי. המשרד בארכיון

ירושלים משרד־הבריאות, דות־חוץ,
למטבח הצצה
״ה לעורר נטפלתם מה על תופס אינני
הזה (העולם לוין לייב יהודה מודיע״,

1368?(
 של בכרטיס־הינם נסע הוא אם יש מה
העור לכל שנותנים מת האם צי״ם? חברת

 עוד בינתיים לקבל? לוין למר אסור כים
צי״ם. באוניות לנסוע איסור איש הוציא לא

פני העניין. בכל שיקרתם בכלל אתם אבל
 שהוא לי ונאמר לוין, מר של לקרוביו תי

האנציקלו בעניין לאמריקה נסע לא בכלל
 נסע שהוא לי סיפרו מכין. שהוא פדיה
 של במטבחים הנעיצה את לבדוק כדי דווקא

 לקוראיו לרבנות, כד על לרווח כדי האוניה,
 לא בכלל הוא ששמעתי מה לפי ולמפלנתו.

 בניתם שסביבה ״ירושלים״, באוניה נסע
המטבחים. שני על הסיפור את

ירושלים גליק, מאיר מנחם
ן הוציא לא אומנם איש (א) י י ד  איסור ע
במא המודיע אך צי״ם, באוניות נסיעה על

 בכשרות חמור פיקפוק אחת לא הביע מריו
ה כי הגילוי (ב) החברה. באוניות המטבחים

 הקארי־ באיים הפלגה ערכה ירושלים אונייה
 הובא וטרף, כשר מטבח סיפונה כשעל ביים,
 נסע לוין שמר הגירסה (ג) בהמודיע. דווקא

ל נמסרה האנציקלופדיה, בעניין לאמריקה
רשי (ד) המודיע. ממערכת הזה העולם כתב
 באוניה יצא לוין כי מעידה הנוסעים מת

שעבר. החודש של ו2ב־ ירושלים,
 תובב״א ירושלם פעיה״ק בעזה״י

תשכ״ד בכסלו י״ט
לכבוד

 הזה העולם הקובץ של המערכה
תל־אביב. הקודש עיר

 עוולה על לבכם את לעורר בזה באתי
 הגליון את לי הראו באשר שעשיתם. גדולה
 עלילה כתבתם ושם העברה, מהשבוע שלכם
די כבי על כבדה די  ה״ה לי כאה ורעי י

ש שיחי', לוי: ליב יהודה מהור״ר הרה״ח
 לים. שלו ותפילין הטלית את ירק ר״ל הוא
 יעלילו שיהודים שומעות, שכד לאזנים אוי
 מלאכם איד כאלה. שווא עלילות זה על זה

 יר״ש שהוא עליו, כזה מעשה לחבר לבכם
 עלילות עליו להעליל ושלום וחם מרבים

כאלה. זדון
 קדישא סבא האי נכד שהוא לכם תדעו

 והאי זצוק״ל הרי״ט חידושי בעל הג״ה מרן
 אמת שפת בעל הנה״ק מרז דנהורא בוצינא
 האדמו״ר הגה״ק מרן של נכד ונם זצוק״ל

 מגזע נצר על לומר אפשר איד זצ״ל• מנור
 התפילין את ושלום, חס שזרק, כזה, יחש רב
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 וכפרו ומחילה סליחה ממנו ולבקש הדברים
 ש? קפידתם את עליכם תעוררו שלא כדי

 רע סופכם יהיה שאז נבג״מ, הק׳ אבותיו
 ותתקנו הנוראה מעלילתכם בכם חזרו ומר.

וכאב, בצער הכו״ח המעוות. את
 יעקב בלאאמו״ר מאיר יחיאל

ירושלים זצוק״ל, צדוק חוקי? זה׳ האם
 בנס־ דירתי על משכנתא חוזה מחזיק אני
׳ חדירה. את יצאתי חודש, לפני והנה, יד־אליעזר. בשיכון ציונה,
וירד אותה, נעלתי

 באילת. לעבוד תי
 את מצאתי כשחזרתי,

 וכל פרוצה, הדירה
ה מן נעלם הריהוט

 הגרים משכנים בית.
 כי לי, התברר בבית

נכ ״עטידר״ שליחי
 אי־ ללא לבית נסו

 מבית־המשפט. יצור
חוקי? זה האם

עמאר, שרלי
אילת

 ואין קוקוריקו
עונה

עמאר ל מעוניינת הייתי
 השחקנים מרוע דעת
״התרנגו כולל מאוד, פופולריים כיום שהם

מעריציהם? של למכתבים עונים אינם לים״,
ש לפחות במכתבים, עונים הם אין אם

העתוז! דרד זאת יסבירו
 ירושלים רונן, דבורה

• י  תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

במדינה
העם

ה ר ש פ ה9ו ה ר ש
 את לקבל ר,זמן הגיע כי נידמה לרבים

 אשכול. ממשלת מידי הראשונה הדיבידנדה
 הרצוי בשטח ודווקא באה, היא השבוע
הבטחון. בחזית ביותר:

 רמטכ״ל למדינה נתן אשכול שר־הבטחון
 ונודע ומסגרת), הנידון (ראה אמון המעורר

 השרות בתקופת קיצור לחול עומד כי
ולבנות. לבנים הצבאי

 בישראל, הנהוג לבנים, הצבאי השרות
 ושרות בעולם, ביותר הארוכים מן הוא

 היה מכבר זה במינו. יחיד הוא הבנות
 מפאת הן — לקצרם צורך יש כי ברור
 — חסכון מטעמי הן השנתונים, גידול

 בט־ בשטחים האמצעים את להשקיע כדי
 הבט־ בתקופת־הקרח אולם אחרים. חוניים

 חשובים פחות אלה שיקולים היו חוניסטית
ושוויץ. יוקרה משיקולי
 כרגיל להפשרה. גרמה אשכול תקופת

 בבחינת זו הפשרה גם היתד, אשכול, אצל
 קיצוני פחות יהיה קיצור־השרות פשרה.
 יעילות, מטעמי המחייבים, שדרשו מכפי

השוללים. שרצו מכפי קיצוני יותר אך
 אווי־ חלקן רבות, היו השוללים טענות

 הבטחונית״), התודעה את יפיג (״הדבר ליות
 הבנות ישרתו (״אם אינטרסנטיות חלקן
 הנח״ל״). גרעיני יתפרקו הבנים, מן פחות

 חלק לגבי רק סביר שהוא האחרון, הנימוק
 שאלפי לכך הביא הבנות, מבין מאד קטן

 חודשים להבא גם ישרתו אחרות בנות
 בטחונית מבחינה דרושים שאינם ארוכים,
טהורה.

 לאשכול היה הפעם גם 1 לא ? מלחמה
 לצעדיו, נוסף צידוק לתת כדי כאילו מזל.
מעניינות: ידיעות שתי שבוע באותו באו

 תקציבה את קיצרה ברית־ד,מועצות •
אחוזים. בארבעה הצבאי

ה אל־יוסף, רוז המיצרי השבועון
 כמעט הודיע השלטון, לחוגי מאד מקורב

 בשום תפתח לא מיצריים כי רישמית
 ״כל הירדן, מי בגלל ישראל נגד מלחמה

תנאי ערב,״ מדינות איחוד יקום לא עוד
 הירח. מן יותר רחוקה כרגע שהגשמתו

 גמאל בהשראת ספק בלי הבטאון, טען
לסבך רוצה סוריה עצמו: אל־נאצר עבד
 כדי רק ישראל, עם במלחמה מצריים את

קאהיר. בגב סכין לנעוץ
 המלחמה אך — התקרב לא השלום
התרחקה.

ץ1ח יחסי
ך מ• מ ? ונל סו מי

אש לוי את שהוציאה היחידה ההכרזה
 מפא״י של האחרונה בועידה מכליו, כול

 סגנו, של הכרזתו היתד, ),1363 הזה (העולם
 בשאלה: מחלוקת קיימת כאילו פרס, שמעון

בטחונה את להשעין ישראל חייבת מי על
פרם צד,״ל? על או זרים הבטחות על —

 כוחו על דווקא סומך הסביר, כך עצמו,
צה״ל. של

משפ בכמה הסתפק אשכול בעוד אולם
להש אלון יגאל השבוע טרח נרגזים, טים
 שר הכריז ועניינית. מנוסחת תשובה מיע

 את אחת פעם אף להזכיר מבלי העבודה,
פרס: של שמו

ה מ ל  ל- פרט מתכוונים? הם בעצם ...
 ברית על גבוהה המדברת תנועת־החרות,

 למרות ריאלית, כאפשרות צרפת עם צבאית
 שהיא סימנים מראה איננה צרפת שממשלת

 בן־גוריון דוד זה היה הרי בכך, רוצה
 אתנו, ויכוח כדי ותוך שנים, שבמשך עצמו
 האטלנטית, לברית ישראל להצטרפות הטיף

 אפילו סיכויים. לכך שאין ברור כשהיה גם
כ ההיסטורית לכהונתו האחרונים בשבועות

ו בעת ניסה הבטחון, ושר הממשלה ראש
 ערובה _ והפוכו דבר להשיג אחת בעונה

 של הגבולות לשלמות אמריקאית־סובייטית
יש לרבות המזרח־תיכוניות המדינות כל

 אחת של ערובה אולי — זה לא אם ראלי
 אפשרויות, ארבע הן אלה המערב. ממדינות

 מוזר, זו. את זו המשלימות תכניות אלו אין
 ומסך הכנסת במת מעל אחד, בשבוע כי

 ערובה גם מציעים האמריקאית, הטלביזיה
ה לברית הצטרפות וגם סובייטית־אמריקאית

 מי של חד־צדדית ערובה וגם אטלנטית
המערב. מארצות

.״ .  הטיף הזאת החבורה מאנשי אחד .
 קו לבנות שעלינו הכנסת במת מעל לנו

 כקדקדו ש,בסיסו באירופה ובטחוני מדיני
בהז כלפינו׳. צרפת של ליחסה דומה יהיה

 כי טוענים הם אחרות פומביות דמנויות
)6 בעמוד (המשך
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