
בלבד די 23.000 - ב
משכנתא ל״י 10.000 ועוד

"7"ב נפלאה דירה לך לרכוש תוכל

 חברת שמקימה החדשה הגנים קרית
תל-אביב ליד ״גד״

בע״מ בישראל להשקעות חברה ״כלל״ עם בשיתוף
 אוכל ופינת חדרים 3 בת דירה 0
 דירה בכל מרפסות 2 0
 הסלון במרפסת נע תריס 0
 ובשירותים באמבטיה במטבח, חרסינה @
 כביסה למכונת מקום 0
 המדרגות בחדרי שיש 0
מלא ופיתוח מעולה גמר 0

ת — גד״ ״מי  גהה כביש בצומת ת״א ליד הגנים קרי
ת 10 פ״ת, ודרך ס. קוי 7 מהעיר, בלבד דקו טובו או

ה חבר בע״מ לבנין ^
ם ם של מיסוד חי א ם וחברת גולדשטיין ה ט השקעות של נכסי סקונ די

: ע ו צ י ב ם ה י ח ן א י י ט ש ד ל ו ג
 622901/2 טלפון 16 השואבה בית סמטת תל־אביב, :משרדים

ב רמת־גן, ו ח ק ר י ל א י  729178/9 טלפון 45 ב
27775 טלפון 4 המלכה שלומציון רחוב ירושלים,

מכתבים
הזה״ ״העולם פשעי שלושה על

 ומטיפים ליברליות על מדברים אתם (א)
 אם ליד,ודים. ערבים בין לנשואי־תערובת

 בעוד היהדות פני תהא מה נשמע, בקולכם
? דורות שני

 שמרה הדת שרק בכך שמכיר כמי (ב)
 אני היום, עד ישראל עם של ייחודו על

 הזה, העולם לעובדי שבניגוד לומר גאה
ישראלי. אחר־כך ורק יהודי, כל קודם אני

 פסוקים כבודכם מצטטים זה כיצד (.ג)
 ש־ בעוד — חיינו ספר — התנ׳׳ך מתוך

בו? בכתוב תאמינו לא בעצמכם
 עומדים, תשובה שבעלי במקום נאמר:

עומדים! גמורים צדיקים אין
 מצפה אני תשובה? תעשו מתי ובכן,
משמע. תרתי לתשובתכם ומייחל

ארצווז־הברית אורח, עוכר
יודע? מי שניים

 נוכחתי הולנדיים ידידים עם בשיחות
 מדהימה: בעובדה
ה העסק על ידיעתם

 הפרשה ועל ביש
יסו יותר הרבה היא
 מאשר ומקפת דית

ה שלנו, ידלעותינו
ישראלים.

 לי מובנת לא עוד
 הדימו־ של מהותה
 הישראלית, קרסיה

 מאזרחיה השוללת
 על האמת ידיעת את

 אך במדינה, המתרחש
 שטיינכרג לעתו־ אותה מדליפה

העולמית. נות
 המדינה״, ״בטחון במונח ישחקו מתי עד

 והרקבון הקנוניות את מעינינו להעלים כדי
השלטון? בצמרת

רוטרדם •טטיינכרג, פנחס
דרשני

 ביום במוגרבי שנערכה בהצגה נוכחתי
ב הערבים, ידידי על־ידי האחרון השישי

 תחת הנכבד, שבועונכם עורכי גם תוכם
 הזה (העולם נישול״ ללא ״פיתוח הסיסמה

1428.(
 ישראל, במדינת רק אפשרי זה לדעתי
 ולא הערבי, המיעוט את והמנשלת המדכאת

דרשני! אומר זה ערבית. ארץ בשום
תל־אביב פין, י.

כלילה וגם כיום גם
 בחושו״ ״שריקה העורך למאמר בתגובה

 שאני להעיר ברצוני ),1427 הזה (העולם
 והבעת* העתונות, דפי ומעל ביום, שרקתי

 שלנו ההיסטוריות המפלגות כי דעתי את
הרגל. את מזמן כבר פשטו
ב להתייצב חדשים כוחות־הנהגה על
העם! ראש
 גם אלא לדרוש, נאד. רק לא העורך על
אחרי עד לחכות צורך אין לקיים. נאה

0 / ׳ /7 ק ׳
 עולים לידתו, כמו סיפור, של גילגולו

 אותו עצמו. הסיפור על בחשיבותם לפעמים
 העתון של גילגוליו על גם לומר ניתן דבר

סיפו במערכת צברנו השנים במשך כולו.
 העולם של קריאתו דרכי על רבים רים
 אנשים בו נוהגים בו האופן ועל הזה

 מפיו נוסף, כיפור שמענו השבוע שונים.
קרית־ענבים. קיבוץ חבר של

 סיפר, שלנו,״ בקיבוץ חבר ״שום
 במועדון הזה י העולם את לקרוא יכול

שם. נמצא הוא אין הפשוטה: מהסיבה
 עתונים להספקת האחראית ועדת־התרבות

 העולם׳ את לקנות מסרבת פשוט וכתבי-עת,
יי' ;<•*־:;/׳ •־ י" הזח.

 אומנם מסכים הוועדה מחברי ״חלק
 צורך יש כי אחרים, חברים הרבה של דעתם
 את ולהסדיר המסויים השבועון את לקר,א
ה בוועדת הרוב אך שבוע, מדי קנייתו
 התת־ עתון זה לדעתם, לכך. מתנגד תרבות

ומשמיץ.
 העולם את המשק חברי קוראים כן ״על

 הקונים חברים יש אחרות. בדרכים הזה
 תקציבם חשבון על העירה, הגיעם מדי אותו

 כלל בדרך עובדים כאלה גליונות האישי.
 לאחר השני, בשבוע גם לפעמים ליד, מיד

חדש. גליון יצא שכבר
 קצוב. לזמן הגליון את ששוכרים ״יש
 חבר הוא המשכיר אגורות. עשר תמורת

 בירושלים, בבצלאל הלומד יוטבתה, משק
 הסכם סמך על במשקנו משפחתו עם ונמצא

 שבוע, מדי למשק מגיע הוא בין־קיבוצי.
 ומגדיל לירות כמה צובר הגליון, את משכיר

 בעשרה מצם ר,מצ האישי תקציבו את
אחוז.״
ועדת־ של התערבותה כנראה צפויה עתה

 האנטי־קיבוצי נוהגו על שתתריע חברה,
 להתגונן, יוכל הוא אך יוטבתה. חבר של

 אנטי־ בנוהל ועדת־התרבות את להאשים
 — חופש־ד,קריאה על צנזורה — תרבותי

 פרטיים. רווחים לצבור לו המאפשר
★ ★ ★

 קרית־ענבים חבר סיפר הזדמנות באותה
המאו ךל!ע על ךקיבוץ, מהווי נוסף. .כיפור
האחרונים. הפוליטיים רעות

 המשקי כשחברי השבת, מלילות באחד
 סקירה לשמוע בדי בחדר־האוכל נאספו

 לחברנו ״ברכות לשלוח הוחלט י פ־לילזית,
 קריאות־; הושמעו כך כדי חיך אשכול.; לוי

 ההוראה?״ את נתן. כמו:''״נץ ביניים
תיג־ פרצה שבשיאו חריף, ולכוח התלקח

 ביותר,' מהקשישים חברי־משק, י שני בין רה
 שמילאו חברים קרית־ענבים, ממייסדי שניהם
צי ת ושליחוי, אחראיים תפקידים בעבר

בוריות.
 נורא לא ״זה המשק: חבר כך על מעיד

 המזעזע אבל חברים, בין חילוקי־דעות שיש
 בחיסר לוקים בוויכוח הצדדים ששני הוא

 הפוליטיות העובדות של אלמנטרית ידיעה
העסק־הביש." ורקע

 הותרה אילו הכלב. קבור שכאן יתכן
 היו המסויים, השבועון של הסדירה קריאתו

הפולי בעובדית יותר בקיאים המשק חברי
 בלתי,נעימות חוויות מעצמם מונעים טיות,

בחדר־האוכל. התכתשות כמו

 לגשת יש דבר. יפויל איך ולראות הבחירות
 המביטים הצעירים כל לאירגון עתה כבר

 משותפת. לדרך ולארגנם בתקווה, קדימה
 וזקוקים המפלגות כל בקרב מצויים הם

והדרכה. לאירגון
קורס. אחת שעה ויפה

 חיפה עליה, משה
הפאטריוטי היטטן

האח בגליונכם העורך מאמר את קראתי
 בתוכנית וניזכרתי ),1428 הזה (העולם רון

באנגליה. לאחרונה שראיתי טלביזיה
 ובאה: הממשמשת סכנה על כותב העורך

 שאלת סביב ישראלית־ערבית מלחמה סכנת
 מאזין ואינני ערבית קורא אינני המים.
 כמו ששם, מובטחני אבל ערבי, לרדיו

ה את ושעה־שעה יום־יום מלעיטים אצלנו,
 להגן בצורך פאטריוטית, בתעמולה תושבים

 אזרח בל על המוטלת ובחובה המולדת על
השטניים. באויביו להילחם

דוקומנ טלביזיה תוכנית ראיתי באנגליה
 הראו הראשונה. מילחמת־העולם על טרית

 החזית. עברי משני אותנטיים צילומים בה
לוחמת. מדינה בכל אז ששרר ההווי ומן

ב נואם ג׳ורג׳ לויד את רואה כשאתה

ת ו כ י ר כ

□ ג ״ ע ה ה ו ר
 למסור המבקשים קוראים

 השנים גליונות את לכריכה
 שנה כל (ובן 1964ו־ 1963

 זאת לעשות יכולים אחרת),
 משתי כאחת שכועיים, תוף

:הדרבים
המע למשרד להכיאם 0

 תל־ 8 גליקסון רחוב רבת,
 ו־ג' ב׳ א/ בימי אכים,

 12ו־ 10 השעות בין בשבוע
 ד׳ כימים או לפני-הצהריים,

 4 השעות בין כשבוע ,דה
אחרי-הצהריים. 6ו־

 לת״ד בדואר לשלחם 0
תל־אביב. ,136

 6 - הפריכה מחיר את
 לשלב יש - שנה לבל ל״י

מראש.
 להשלים מובנה המערבת

 90 במחיר חסרים, גליונות
לגליון. אנורה

1429 הזה העולם2


