־־

מכתבים
)המשך מעמוד ג(

הזמרת העומדת בראש
מיצעדי־הפזמונים בארץ

הלהקה העומדת בראש
מיצעדי־הפזמונים בארץ

בהתחשב עם המצב השורר היום בארץ,
נראה לי שזה עלול להיות התחביב הלאומי
של אזרחי ישראל.
הארץ מלאה עולים חדשים .לך תדע מי
באמת עולה חדש ומי נישלח על־ידי מצריים,
ומי סתם מרגל שנשלח הנה על־ידי מדינה
לא־ערבית ,על מנת שייקלט כאן בעבודה
ובחברה ,יתחתן ויוליד דור חדש של מרג
לים?

:א>;$5#**1£א *£־ £א;8:

קורא ,רמת־גן
ידיעות על מרגלים נא למסור בתחנת־
המשטרה הקרובה.

מורה נתפנתה ״לקבל שיעור מידי בן משק
בית־השיטה אמיר שרון.״
מרשי אינם יודעים מד ,דעתו של מר
אמיר שרון על פירסום התצלום הנ״ל ועל
המסגרת בה התפרסם ,ואין זה מעניינם.
מעניינם של מרשי הוא שמר שרון הנ״ל
אינו בן משק בית־השיטה ,הואיל ׳והוא לא
נולד במשק ,לא התחנך במשק ולא היה
חבר בו מעולם.
הואיל ודברי ההסבר לתצלום ,והתצלום
גופו ,יש בהם להעמיד את מרשי ואת החי־

ישוחרר אורי דייווים:

ברנדה לי
מבחר להיטים
״ 7מאריך נגן

י

חיפושיות למכירה
״ 12ארך נגן

01*1011

מתקליטי

בית־דין־צבאי דן את אורי דייודיס לשמונה
חודשי מאסר בפועל ,כשאשמתו היחידה:
מאבקו נגד נישול כפריי דיר־אל׳אסד והס
ביבה מאדמותיהם לצורך הקמת כרמיאל.
כליאת אורי דייוזים באה באמצעה של
שביתת־רעב אותה חידש בירושלים ,בדרי
שה לקבל את מסקנות ועדת ההקירה של
פרופ׳ סימון ,ד״ר שרשבסקי וד״ר שטראוס,
שביקרה במקום — ביניהן:
צמצום איזור ההפקעות והמנעות מהפ
קעות נוספות; פיצוי הוגן ומלא לבעלי
הקרקעות והמחצבות שהופקעו; הכשרת
קרקע חדשה עבורם; הבטחת עבודה לתו
שבי הכפרים הערביים במפעלים שהוקמו
בכרמיאל.
כליאת אורי דייודים נועדה לשים קץ
למאבקו .אולם המאבק יימשך .משמרות של
חברי הנוער ,בני נוער וסטודנטים ,יקיימו
במקומו את השביתה ליד משרד ראש
הממשלה ,ואנו קוראים לנוער ולציבור
כולו להצטרף אליהם.
מטרתנו אחת :פיתוח הארץ לטובת כל
תושביה ,יהודים וערבים ,תוך המנעות
מהעמקת התהום בין שני העמים — פיתוח
ללא נישול!

מתקליטי

ח ד ש !
אנריקו מסיאט

שארל אזנבור

באולימפיה

ועד הנוער והסטודנטים לאחווה
יהודית־ערבית ,תל-אביב

אסיפת מחאה נגד כליאת אורי דייווים
תתקיים בשבת 6/2/65 ,ב־ 5.00אחה״צ,
במועדון ״החמאם״ ביפו )ככר השעון(.
ישתתפו :עו״ד בן־מנשה ,זן בן־אמוץ ,בועז
עברון ואחרים.

ד״ש ליורם
מבחר להיטיו

עולם

עשרה ממבחר להיטיו
״ 7מאריך נגן
מתקליטי

ח

חדש

דש

תיאודור ביקל

.(1428

אכיכה צורי,

אזנבור

 14שירי-עם ביידיש

תריסר להיטים

לאחר אימוצו של
יורם לנדסברגר ,ח
שבתי על דרך דומה
ביחס לאלוף הברי
חות מס׳  1של יש
ראל.
האין בארץ מש
פחה המוכנה לאמץ
את נחמן פרקש?

חזיז חביכ,

חיפה

שחור כעיניים

״ 12ארך נגן
מתקליטי
״אלקטרה״

״לויד

״ 12ארך נגן
מ תקליטי

//

|ח8כוו הבינלאומי להתכתבות

׳־אולפן

גיה־ס הבלעדי ל -

) ש צי & ס

קן ג ר ־נו ת ^ ע ך
אלפי מתכתבים
לסי שיסה אמריקאית

פרוספקט חינם
תל־אביב ,ת .ד4185 .

עברית ויאו אנג לי ת

בהנהלת חיים בר־קמא
ת״א :רה׳ גודדון)5פל0>.נ<421
חיפה :בי-ם *במעלה•.
ירושלים  :ביח־ספר ״הפקידיי.
קורסים קצרי־מועד! ההצלחה מובמדת<

תל-אביב

♦

שרון

חכיכ

ירושלים

זבות קדימה כמדור זה תינתן
דמפתביהם שד קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתכים.

רחובות

1

טעות לעולם צודקת

כתוצאה ממקרה אומלל בעת מ ש ק יל
דים )חרוון(.
הנהלת 'הסוכנות׳ היהודית נתונה בידי
מפא״י ו ג י ר ג ו ר י ה )חרות(.

טובה שרון,

)

עו״ד •טמואל נסים ,חיפה
העולם הזה שמח לשמוע שהחינוך בקי
בוץ בית־השיטה עולה — לדעתו — על
החינוך הניתן בקיבוץ גבעת־השלושה ,השייך
אף הוא לקיבוץ המאוחד .כפי שהודיע אמיר
שרון במכתבו להעולם הזה ) ,(1428הוא
נולד והתחנך בגבעת־השלושה.

חיים נסים,

ד,לתאי וירבו כמות
כם!
וליורם :אני מק
ווה שתחוש אושר
בחיק משפחתך הח
דשה .חזק ואמץ!

״ 12ארך נגן
מתקליטי

נוך הניתן על־ידם לבני־המשק באור שלילי,
והואיל וכאמור לעיל אין אמת בדברי ההס
בר ,אי־לכך הנכם מתבקשים לפרסם את
התנצלותכם על מתן אינפורמציה בלתי־
נכונה.
במידה ובקשת מרשי כנ״ל לא תיענה ב
חיוב ,ייאלצו מרשי לשקול פנייה לערכאות
להגנה על שמם הטוב.

בת עשרים ושתיים ,תושבת ר א ש העיר
ואם לילד )מעריב(.

כל הכבזד לכם,
של
הוריו־מאמציו
יורם לנדסברגר )ה 
הזה

שרון והמורה כמשיכה

אינני קורא קבוע של השבועון ,אך
לפעמים הוא נופל לידי ,בבית ידידי ,שהם
קוראים מושבעים שלו.
אנו מבלים ערבים שלמים בודיכוחים
סביב הנושאים שאתם מעלים מעל דפי
העולם הזה .הם תמיד לצידכם ומהווים רוב.
אני נמצא במיעוט ,אבל אינני חושב
שלכן הצדק איתם .גם מיעוט יבול לצדוק.
טענתי העיקרית נגדכם :אתם רואי־שחו־
רות מיקצועיים ,מתארים תמיד את המציאות
הישראלית בצבעים קודרים ,מאבדים כל
חוש מידה אובייקטיבי,

ש .וייס,
זה חינון• חח שכרו

ירושלים

מרשי ,קיבוץ בית־השיטד* הורני לפ
נות אליכם כדלקמן :ביום  6.1.65פור
סם בשבועונכם )העולם הזה  426י( תצלום
שמתחתיו הופיעה הכותרת *המורה לער
בית• .בדברי ההסבר לתצלום נאמר שה־

כריכות
__________________

ה ע ו  0ס

ה ז ה

קוראים המבקשים למסור
לבריכה את גליונות השנים
 1963ד) 1964וכן כל שנה
אחרת( ,יבולים לעשות זאת
תיף שבוע ,כאחת משתי
הדרכים :
• להביאם למשרד המע
רכת ,רחוב גליקסון  8תל•
אביב ,כימי א  ,,כ׳ ו־ג׳
בשבוע כץ השעות  10ו־12
לפני־הצהריים ,או כימים ד׳
דה  ,בשבוע כין השעות 4
ד 6אחרי־הצהריים.
• לשלחם כדואר לת״ד
 ,136תל־אכיב.
את מהיד הכריכה 6 -
ל״י לכל שנה  -יש לשלם
מראש.
המערכת מובנה להשלים
גליונות הכריס ,כמחיר 90
אגורה לגליון.
הסולם הזה 1430

