
 צאתו, עם מיד לחוץ־לארץ השבועון לוח
נחת. הרבה כאן לנו שגורמת עובדה

סיסי, קנסס אברמוביץ, יעקב
ארצות־הברית

מקרוב הברה
 את מחיר בכל למנוע מעוניין שהיה מי

הצעדה כמלכת דויח־ביץ׳ בלהה של פירסומה

והכפילה בלהה
 עיר־ מגלה שהיה מוטב ),1440 הזה (העולם

 הפעלת את ומונע יותר, מוקדם נותיבשלב
 לחיילות־ בחדר־הרחצה שפעלה המטרטר,

דווקא.
נהריה ר.ד.,

 צד,״ל מפקדי של לעירנות הכבוד כל
ארב צעדת של במיקרה אך הדרגים. בכל
מיותרת. היתד, היא הימים עת

 ישראל שאזרחי לצה״ל, מוסיף רק זה
הנחמדות. חיילותיו את מקרוב יכירו

רחובות קורן, אבי

טעם! אין הזה העולם של הכיסוי לחוליית
 יותר גאה יותר, יפה בלהה של הכפילה

 מלכת כתר מגיע היה לה יותר. וממושמעת
תל-אביב בהירי, ראובןהצעדה!
 ונפילתה דוידוביץ׳, בלהה הצעדה, מלכת

תמונה. ראה —
לעמיה ההגנה צבאות
 כל נוהג שם אקדמאים, לחברת בדומה

 חברו את לכנות אדם
 או ״חבר״ בכינוי

ש למרות ״קולגה״,
 המכנה אדם לפעמים

 הוא עמיתו את כך
 הריני ויריבו, שונאו
העו שצבאות מציע

 בצורה ינהגו לם
 מצבא ילמדו דומה,

 הצבא זהו ישראל.
הרש שבשמו היחיד

המי מופיעות מי
ההגנה״. ״צבא לים

ה את ישנה זה
 בין השוררת אווירה

 לשיפור משהו אולי, יתרום, ואוייבים, יריבים
עויינות. מדינות בין האווירה

תל-אביב ארליך, זווק
 שס של יחודו לגבי טועה ארליך- הקורא

 של בשם מופיע ״הגנה״ המונח צה״ל.
 הצבא בשמות השאר בין — רבים צבאות
 (״הגנת רייכסוזר השונים: בגילגוליו הגרמני

 ובונד־ ההגנה״) (״עוצמת וורמאכט הרייך״),
הברית״). (״הגנת סודר

הטובות המשפחות
 יד, כלאחר אותו שציינתם אחד, פרט

 המשפחתיים הקשרים במיוחד: אותי עניין
).1440 הזה (העולם הצמרת אנשי בקרב

 אביגור הוז, שרת, משפחות כי כתבתם
 כי מבקש אני בזו. זו קשורות וגולומב

בהז ותציינו הקשרים, את בדיוק תפרטו
 מן קשרים עוד קיימים אכן אם זו דמנות
אחרות. שלטוניות בשלוחות הזה הסוג

 על־כך, רמזים שומע אני לפעם מפעם
 את תיאר לא עתה, עד עתון, שום אך

בשלמותו. המצב
 להערכת ביותר חשובות כאלה עובדות

מת שלא כמוני, וצעירים במדינה. השלטון
 לדעת מעוניינים הפוליטי, בסבך מצאים
על־כך.

באר־שבע דוידדכיץ, יעקוב

 של אחותו — לצפורה נשוי שרת משה
 רבקה, שרת, של אחותו אביגור. שאול
 ואחות המנוח, הוז דוב של אשתו היתה
אליהו של אשתו היתה עדה, שלו, אחרת

 למדו וגולומב שרת הוז המנוח. גולומב
בתל־אביב. הרצליה בגמנסיה מחזור באותו

כוויכוח זבנג
 הזה (העולם עכשיו״ ״זבנג כמו כתבה

 ראיון בצורת להיערך חייבת היתד, )1439
ציבו ויכוח כדי תוך או דיין, משה מר עם
עמו, הידברות תיתכן לא אם עמו. גלוי רי
 אחרת, ציבורית אישיות ולראיין לשוחח יש

האסכולה. אותה את המייצגת
 לנושא, הנוגעים ציבור, ואנשי במידה
 להיפגש או ראיונות לכם להעניק מסרבים

 לחו־ שחייבים שערוריה זוהי ויכוח, לשם
קיעה.
 הרי הפוליטית, בדרככם שמאמין כמי
 כרגע הטכסיסית המשימה כי לי נידמה
 המרחב, כלפי הרישמי הקו שינוי אינה
השבועון. כלפי זה קו שינוי אלא

 תל־אביב ד., יי.
 עם להתווכח מוכנים הזה העולם עורכי

 במה כל ועל צורה בכל דיין משה ח״כ
שיבחר.

בתמנע שכיתה
 במדינת החושב לציבור בזה פונה אני

מח מיקרה לידיעתו להביא במטרה ישראל,
ב־ פגיעה של פיר

והתנג חופש־הפרט
ה בעקרונות שות

 של ביותר יסודיים
דמוקרטית. חברה

במכרות־ עבודתי
הופ בתמנע הנחושת

 מארס בחודש סקה
)1438 הזה (העולם

חו פירסום בגלל
 בבעיות הדנה ברת,

 אירגון של יסודיות
 של ושאלות פועלים

נפ מקצועי. איגוד
הש מסע נגדי תח

 דין״ ״פסק פורסם שבאחריתו, פרוע, מצות
 של הטוטאליטריים המשטרים בנוסח נגדי,

והיטלר. סטאלין
 להשתמש אאלץ פיטורים של במיקרה

 רעב שביתת על ולהכריז האחרון, בנשק
 של זכויותיו כיבוד למען המיפעל: בשערי
האנושי. כבודו ולמען העובד

אילת כן־חורין, אדיה
 בשביתתו בן־חזרין הקורא פתח בינתיים

בתמנע.

שיר מול שיד
ב היושב דרוויש, מחמוד הערבי למשורר

 לדבריכם והמחכה ),1441 הזה (העולם כלא
 שהוא. כשם עליו, שיר יכתוב שיהודי לכך,
 דייווים: אורי על כתב

/ אשומך, כתב פרטי כל יודע לא אני
 / בסהר: אותך לשים שצריך בטח אבל

 / עמך? מאבק על לכתוב הראש על נפלת
 קים אינו וכלל כלל זה שעם יודע טפש כל

 רק שיש למה ] ותואר, נחלה לו ואין
 האם ודרוזים. נוצרים מוסלמים, — מעוטים

 צריך שירים — ובכלל / לך? די לא בזה
 / טהר. על צפרים, על אהבה, על לכתוב
 לכתוב תךבותי איננו כלל זה — ופשוט

 מזה וחוץ / טענתך). (לפי שהרסו בית על
 על שרים שהערביים פעם שמעתי —

 יהלומי־ופז־המוהר. אשה, עיני סוסה, אצילות
 על שירים כותב אתה פתאס מה אז /

.ש או / תחוחה? קרקע כברת הפקעת . . 
: או . . .  טעמו לפי שירים שתכתוב או ש
בסהר! שתשב או — הצבאי התובע של

תל-אביב ברזילי, משה

בבית־החולים .המוראל
 במדינת־ העובדים כשכל חג־הפסח, בערב
 המעבידים, מטעם חג מתנת קיבלו ישראל

ממור ביילינסון בית־החולים עובדי יצאו
כל. ובחוסר מרים

 המשקיעים עובדים, כלפי כזה יחס לדעתי,
ב בחולים בטיפול וכוחם מרצם כל את

 את ומוריד מעליב השנה, ימות כל משך
המוראל.

 בית־החולים דלאל, רחמים
פתח־תקווה ביילינסון,

צודקת לעולם טעות
י נסיגה על הוחלט ו נ י ג  האי חצי ו
אחרונות). (ידיעות גאליפולי

ירושלים מלמד, ידידיה

ד ר ט ד החוץ מ ר ט מ ה המושבות ו
אחרונות). (ידיעות בריטי

חיפה כ״ץ, שולה

 תיגתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

ארליך

בן־חורין

ט ל רו ב ש פי כ ס ד כ מי ח. ת ט ב  מו
ת ע ה ב י נ ק ת ה ע ב . ו ה ר י כ מ  ה

ת מקבל אגי רה א המלאה. התמו

או רג לי ב ד ל ח1 גו ע״
ם, * 522189 טל. חיפה, י 36356 טל. תל־אביב, שלי 22{{6 טל. ירו

 גבר איזה
? יסכים לא

 לנגב לאשתו ולעזור למטבח להכנס
 מגבת ״מוליגבת״, עם הכלים את

 המהפכנית. המטבח
 כותנה \00ס/ס עשויה ״מוליגבת״,

ארי של משולבת בשיטה ומיוצרת
מיב סופגת, ותפירה, סריגה גה,
 הבזק, במהירות ומתיבשת שת

הני לאחר סיבים משאירה אינה
 אחרי גם כחדשה ונשמרת גוב

כביסות. מאות
 ״מוליגבת״, את היום כבר נסו

 — טקסטיל ״מולר מפעלי תוצרת
 הראשון בניגוב כבר ותהנו גהריה״

המיוחדות. מתכונותיה
 המשביר אתא, בחנויות להשיג
אחרות. מובחרות ובחנויות לצרכן,
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מטיקאי דןוס או בי .
 שיער לבעיות מומחה
קוסמטיקה ולבעיות
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