
מכתבים
כדעת עניים
 הפה אל מהיד תרופה יש אם הוא ספק
 אינם ואידיאליסטים אידאות הירידה. לבעיית

 הוא בלחם והעיקר שבעיסה, השאור אלא
הקמח.
 לטווח הירידה, המשך את לבלום כדי אבל
 יחזרו שהיורדים וכדי הפחות, לכל ארוך

 כלכלה להבטיח יש יבואו, חדשים ועולים
פולי עצמאות גם שתבטיח ועצמאית, בריאה

 בחסדי תלויים נהיה שלא כלומר: טית.
בעולם. אחר עם שום ובחסדי גוש שום

ה ערוות את לגלות מחייבת זו מטרה
 שבארצנו, וההורם הנפסד הכלכלי משטר
 ד,תעשיה בכל טכנולוגית מהפכה ולבצע

והחקלאות.
 את ולהחזיק להתקיים יכולה המדינה אין

 ומתנות שילומים חשבון על בתוכה, אזרחיה
 אין הרי אכזב. מקור זהו כי מהגולה,

 הרי וארצנו חז״ל, קבעו הנס, על סומכין
 מיני כל של ספור אין אוצרות ספוגה ממש

 לא־מתב־ מחצבים מלחים, דלק, מתכות,
 עני שהמימשל אלא מפותח. אדם וכוח תיים

 בני כל דין אל לאלם, פיך ״פתה בדעת.
).8 ל״א, (משלי; חלוף״

 תל־אביב מהנדס, זרחין, אלכסנדר

נעים לא
 אלינו ניגש בסמוע, צר,״ל פשיטת למחרת

 השאלה את בפנינו והציג ירדני סטודנט
הצגתם: אתם שגם

ירדן?״ נגד ״מדוע
 מדינה אותה נגד —

 בפעולות הנוקטת
 חבלני נגד רשמיות
ש כמובן, אל־פתח.

נ־ לא במצב היינו

וישינסקי
 ידענו כשלא ים, ע

התשובה. את
ב זו בהזדמנות

 ברט להוסיף רצוננו
ל הנוגע מסויים,

ליי ״בנות כתבה
 הזה (העולם צוא״
 זרים אחרי רדיפה של התופעה : )1524

 בשאר כמו כאן, בארץ. רק כנראה, קיימת,
מ כאנשים הזרים נחשבים אירופה, ארצות

 כך הארץ. בני להם וקודמים שני)־״ דרגה
המקומיות. הבנות אליהם מתייחסות

 במוסדות גם קיימת דומה תופעה אגב,
 על זר סטודנט יועדף לא לעולם החינוך.
מקומי. סטודנט

לחמן, ואילן וישינסקי יורם
איטליה גינואה, סטודנטים,

.״ טרופים ״בימים . אלד.
 כתבה פורסמה הנכבד )1526( הזה בהעולם

 קובה מר גבעתיים, עיריית ראש אודות
קרייזמן.

 של האישיים בחייו המטפלת זו, בכתבה
פע מספר תנועתנו שם שורבב העיר, ראש
 לכם מכירים היינו ובנרמז. במפורש מים,

לעמדתנו. ביטוי לתת הואלתם לו תודה
גבע עיריית במועצת שנציגנו נכון (א)
 ביטול יזם הדרי, ישראל החבר תיים,

 ה־ כדוברת אנגלנדר הגברת של מינויה
 לתת לעצמה הרשתה שהיא משום עיריה,
 הדמות על האישית לדעתה פומבי ביטוי

ציבור. נציג של בעינה, הרצויה,
 נציגנו של זו ליוזמה נענה העיריה ראש
מינויה, את וביטל
פולי מטעמים ממפא״י יצאה רפ״י (ב)
עי ראש לבין ביניהם שאין שונים, טיים
 על יתר כלום. ולא הנוכחי גבעתיים ריית

 קרייזמן מר של הפוליטיים במאבקיו כן,
הפי לפני בגבעתיים, מפא״י סניף בתחומי

 חברים שכבת על מעט לא הוא נשען לוג,
מ ורבים רפ״י, שורות על כיום שנמנים
 בהיותנו במפא״י. עמו נשארו לשעבר יריביו

 על ונמנים שונים, פוליטיים במחנות עתה
 כי ברור העיריה, במועצת האופוזיציה

 ראש לבין ביננו פוליטית יריבות קיימת
 באפיים רב עניין לנו יש זו במסגרת העיר.

 בתחום העיר, ראש מעשי של הציבורי
 כל כתנועה, לנו, אין ובמחדליו. שכזה
ואין קרייזמן מר של הפרטיים בחייו עניין
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ה עיגוד קלי: למחז סי מו
ק יורם זילברג, יואל מוסינזון, יגאל קניו

ה: ק סי מו זלצר דב ה
ס השירים: מו ם אגוינגר, ע חפר חיי

 דיל קרנדל ותנועה: מחול
זילברג יואל הבמאי:

סיקה תזמור מו  האריס ארתור למחול: ו
גורדין מולי תלבושות: נבון אריה תפאורה:

ת: הנהלה קלי סי ב מו ר ד צ ל ז
פסחזון רפי :המנצח

 בתפקידים
:ראשיים

תר עציה, עדי ס  גרינברג, א
אס אריה בר־שביס, שלמה אלי

1966 בדצמבר סו ״אלהמבות״ בכורה:
ם: הכרטיסים משרדי ויתר ״רוקוקו״ כרטיסי

ן •*6 ו א ע1ה ו ח

 לעמידה עולמי שיא גם יש
 מייק בו מחזיק המקלחת. תחת

 העיר מן ,19 בן וזיליאמס,
 שבארצות־ באילינוי קארבונדייל

רצו שעות 60 שהתקלח הברית,
.1965 בינואר 14—17ב־ פות

 כך כל להתקלח צורך אין
ב רוצה אשד, כל אבל הרבה,
 זו ולהופעה — רעננה הופעה

 שעל הגרביים הרבה תורמים
 גברי של יחיד ארנקון רגליה.

חז ״מיקרומש״ רשת ״מרסי"
 ששה המכיל ופרקטיים, קים

 מבטיח ושווים, בודדים גרביים
 אלגנטיות של ארוכה תקופה לך
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שיער ספריי סוף סוף
לוואי ריח ונטול דביק לא

1111א8ו5ו
:לבחירתך

לואי. ריח ללא נפלא בושם עם )1
שי לך מאפשר בושם״, ״ללא )2

בבשמיך. חפשי מוש

1527 הזה העולם


