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 נפש משיבי משקאות
גורי הדר מפרי

 בע׳־מ, הדר מוצרי ״פרדס״ ע״י מיוצרים
בארץ ההדרים ענף מחלוצי

)3 מעמוד (המשך
 לתת אפשרות כל להם ואין משפחתם את

הראוי. החינוך את לילדיהם
 להעלות הממשלה עומדת כזה בזמן והנה,

שכר־הדירה. את גם
דעתם, עליהם התבלבלה אלה אנשים האם

 עד מהציבור, התרחקו כל־כך הם או
בקרבו? הנעשה את יודעים הם אין אשר

. .  יחד, איתנו לעשות שמוכן מי כל .
 להודיענו נקרא הרעה, המזימה סיכול למען

יחד. איתנו ולפעול מיד על־כך
 הגנת ארגון של הפעולה ועד כתובתנו:

.4 פתח־תקווה דרך הדייר,
תל־אביב הפעולה, ועד

ומטיב טוב אבא
 דלאל, רחמים הקורא את לשאול ברצוני
 לא מפעלו שהנהלת על־כך מרות שהתאונן

 ):1442 הזה (העולם לעובדים מתנת־חג נתנה
 דעתך את נתת האם
 מת־ משמשות למה

האלה? נות־החג
מתמק השנה כל
 עם המעבידים חים

פרו כל על עובדיהם
ו ושווה־פרוטה, טה

 כדי הכל את עושים
זכויותי את להגביל

 הם חג ולעת הם,
 רחבי־ לפתע הופכים

לב.
זה? רוחב־לב ומהו

קדימה כעין הוא אין האם
קבלת האם שוחד?

 העובדים מצד התחייבות כעין אינה המתנות
 ולא השנה, ימות בכל טובים ילדים להיות
מדי? יותר לדרוש

 עובדים, כי במקרה, ילדים כותב אינני
 את מעמידים כאלה, מתנות לקבל הששים

 במצב המעביד ואת ילדים, של במצב עצמם
 סילוף בכך אין האם ומיטיב. טוב אבא של
המציאות? של

מס מסיק הייתי דלאל, חבר במקומך, אני
 ועדי־העובדים לכל קורא הייתי אחרת: קנה
המתנות. קבלת את ולתמיד אחת יפסיקו כי

 האלה השורות למקרא כי מקוזה, הריני
לשמחה. זעמך ייהפך

גבעתיים קדימה, אברהם

מאמין לא
 ״יהודי״ המושגים בין להפריד הזמן הגיע

ו״עברי״.
 בדת המאמין אדם הוא לדעתי, ״יהודי״,

 אדם הוא ״עברי״ משה. דת היא היהודית,
דתי. אינו אם אפילו העברי, ללאום השייך
 — מאמין אינני — אתיאיסט למשל, אני,
הנני. עברי זאת ובכל

 והגיע ודת, לאום בין מבדילים העולם בכל
כזו. הבדלה יעשו אצלנו שגם הזמן

לון גרסון, ש. חו

מסויימים שבועונים
 אבנרי אורי של מאמרו בין השוואה ערכתי י

 לבין )1444 הזה (העולם דומינגו״ ״סאן
ם האמריקאי השבועון כתבות  אותו על ט״
נושא.

 סיפקה לא היום עד כי טוען הזה העולם
כפו המורדים כי הוכחה, שום ארצות־הברית

 הוכחה כי כותב הט״ם לקומוניסטים. פים
סופקה. אכן כזו

מתקד קצינים שקבוצת טוען הזה העולם
 ההתקוממות כי כותב הטיים התקוממה. מים

אזר וקבוצת סמלים שלושה על־ידי בוצעה
ל רק אליהם הצטרפו וקציני־הצבא חים,

מחרת.
 שלטה למרידה עד כי טוען הזה העולם

שכ שום ייצגה שלא קבוצה דומינגו בסאן
ם עממית. בה שי ואסין שהגנראל מספר ט״
אזרחי. לשלטון גיבוי מש

 הזה העולם של טענה כל מול הלאה. וכך
 הטיים. של מנוגדת טענה מופיעה
להאמין? למי

תל-אביב סוקולובסקי, גיורא
שבועון  של שופר־תעמולה שהוא סיים, ה

מין  דיווח למסור יכול אינו האמריקאי, הי
 הדיווח את מבסס הזה העולם אובייקטיבי.

שונים, רבים מקורות על שלו ה ובמיקרה ו  ז
ת טל בעיקר אובייק שהיא הצרפתית, העתונו
לחלוטין. טיבית

שינוי ללא נוף
 הזה (העולם בנוף״ ״שינוי בכתבתכם

 ישראל ״בורגיבה, במאמרי העוסקת ),1442
תוא שאינם רבים קטעים הוכנסו וחרות״,

המציאות. את מים
 שאת המסכם, הקטע לדוגמה, בולט, כך

וכן שלי. שיהיה בלי לי ייחסתם ניסוחו

 עורך של כביכול מאמציו אודות הסיפור
ת,  פירסום את למנוע רמבה, איזיק מר חרו

שחר. כל לו שאין דבר — המאמר
 החמישי, ביום רמבה למר נמסר מאמרי

מכן. שלאחר הראשון ביום ופורסם
 ה־ לתיאור אחיזה כל שאין ברור מכאן
 העורך״, את שתקפה ״חלחלה על דרמאתי
 ו־ ההדפסה את לעכב לסדרי־הדפוס הוראה

כו׳.
 שינוי מכל נמנע אף בהגינותו, רמבה, מר

ההוא. מאמרי של שיכתוב או
 תל-אביב נוף, עקיבא

תב נמסרו הכתבה קטעי כל  העולם לנ
 הנושא תנועת־החרות, מרכז חבר על־ידי הזה

 מערכת במפלגתו. אחרים מרכזיים בתפקידים
 הקורא את להפגיש תשמח הזה העולם

תו עם נוף רן שיוחסו במידה חבר. או עו  ל
 המציאות, את תואמים שאינם דברים חרות
הסליחה. עימו

ומשמיציד מחריכיד מהרסיד,
מקצו משמיצים ולא אתם, חובבים אתם
עיים!

 ההשמצות את בעתונות שקראתי אחרי
 בזה, זה מפא״י מנהיגי שמטיחים ההדדיות

במדי האופוזיציונים החוגים כל כי נוכחתי
 פעם אף הגיעו לא הזה, העולם כולל נה,

השמצות. רמת לאותה
 שנים, לפני שהופצה שהאימרה כנראה

ל ומתממשת הולכת לכנסת, הבחירות ערב
 — המדינה את בנתה מפא״י עינינו: נגד

אותה. תהרוס גם מפא״י
באר־שבע כספי, אברהם

ככלוב צפור
 ועורכיו הנפש צפור את היללתם לחינם
).1444 הזה (העולם

 של עמודיו מעל יבש לא עוד הצבע
כלוח הצפור עורכי הוצגו בו הזה, העולם

 לדור יכלו שלא הדימוקרטיה, למען מים
 ידיעות כמו ריאקציוני צהרון של בכפיפתו

 חזרו חפר וחיים קינן עמוס והנה, אחרונות,
הישנה. לאכסנייתם

 שום ללא מצפונית, רתיעה שום ללא
 והיו חזרו הם התנצלות, שום וללא הסבר

 הד״ר של בעריכתו עתון של כתבלביו
 המפורסם. רוזנבלום הרצל
מגיניה! הם אלה אם לדימוקרטיה, אוי

תל-אביב סטולר, אלישע

לעירית נשואין
 הזה (העולם המרחלת רחל של במדורה

 טעות, חלה )1443
באשמתה. לא כנראה

ל נשואין הצעתי
 עוד זולמן עירית
 של נסיעתה לפני

ה מועדון רביעית
 לאמריקה, תיאטרון

 שהותי בעת ולא
 שנכתב. כפי, שם,

 של והוריה היות
 לה הבטיחו עירית
ל לאירופה נסיעה

מ שיחרורה אחר
ממ ביקשתי הצבא,

ה את לשנות נה
 שנינשא מנת על לנידיורק, ולנסוע תוכנית

שם.
 תל-אביב גולדבלט, חנן

כישראל בית
בירו תלפיות במעברת הורי עם גר אני
 ורק להתחתן, עומד אני רב זמן מזה שלים.
ממני. זאת מונעים השיכון קשיי

חד לעולם ובניגוד חלקנו, יקופח מדוע
 בתנאים לגורץ אנחנו נמשיך אחרים, שים

 להקים האפשרות את ממני המונעים גרועים,
בישראל? בית

 ירושלים מועלם, פואד

צודקת לעולם טעות
י וזמר מישחק ערב ל ו ח ה הקיבוץ ל

(הארץ). ארצי
רמת-גן גפן, יזהר

מל פיצויים יקבלו ל ע מ מ ה פועלי 75
(מעריב). אים

חיפה קרני, אבשלום

ם לחמש נפסל רשיונו י ש נוספות נ
(מעריב).

ירושלים מור, יגאל

 תינתד. זה בטרור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהב את

גולדכלט
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