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אחד ליום מלבה
 נורבגיה של הכפריים במחוזות

ב נערה של לראשה לענוד מקובל
 מפואר, כתר־מלכות כלולותיך, יום

 של בסיומו טובות. ואבנים זהב עשוי
הקהי למשמרת הכתר חוזר זה יום
 כל אולם הבאה. לחתונה עד לה

 מלבוש זמן בכל להנות יכולה אשה
 גרבי את לובשת כשהיא מלכותי,
 העילית. האירופית באיכות ״מרסי״,

 כסף זהב, בצבעי ״מרסי״ ברק גרבי
 קסמים בניצנוץ מנצנצים ערמון, או
מש בערב, או ביום רגלייך על רך

 וזוהרת אלגנטית הופעה לך תים
לזוג. ל״י 3 רק ומחירם

ם עני הג נ אמיגנ י נו ב ד נ ג

ס

מציג: צמח ש.

ד ו א
 בזמרות הגדולה

בארהייב העם
ת ו ע פ ו ת ה רו הי י

 פסטיבל — גב עין
 9.00ב־ 19.4 ו׳ יום

 האומה״ ״בנייני ירושלים
 8.30ב־ 20.4 מוצ״ש

 21.4 א׳ יום ״הוד״ נהריה
 התרבות״ ״היכל תל־אביס

 8.30ב־ 22.4 ב׳ יום
 23.4 ג׳ יום ״חוף״ חדרה
 25.4 ה׳ יום ״תמר״ חיפה

 26.4 ו׳ יום ״קרן״ כאר-שכע
 27.4 ״שניר״ קרית־שמוגה

 28.4 ״יד־למגינים״ יגור
 29.4 ״יד־למגינים״ יגור

3.5 ״סביון״ קרית־־כיאדיק

במשרדים כרטיסים

ו ע י ג ה
ם י ק נ ר א
מאיקליה

תל־אביב ,90 אלנבי

מכתבים
הסרן אשת

 נפגעי־ על בכתבה שהופיעה בתמונה
 מתחת ציינתם ),1595 הזה (העולם כראמה
אמו זוהי כי בתל־אביב״ ״הלתייה לתמונה

ז״ל עמוסי סרן שד אשתו
 זוהי דבר של לאמיתו ז״ל. עמוסי סרן של

אשתו.
 חיפה גולדשטיין, י.

והאוהדים הקלפי
של הנסיונית הקלפי תוצאות את קראתי

ב שהשתתף כמי ).1594 הזה (העולם כם
ית עצה. לכם לעוץ ברצוני ונמנע, הצבעה

 אמת״, ״על ואפילו בעדכם, שאצביע כן
 אם — המושבעים מחסידיכם שאיני למרוח
המוח השטחים בבעיית עמדתכם תבהירו

זקים.
 מה פלסטין. עם פדראציה מציעים אתם

ל זו מדינה חצטרף זאת בכל אם יהיה
שמסביבנו? השינאה מקהלת

אשדוד מנמל׳אשדוד, קורא
 מנמל־ הקורא ימצא העניין הבהרת •

 המופיעים אבנרי, אורי של בדבריו אשדוד
.33—32 בעמודים זה, בגיליון

קומוניסט? מי
 ארליך ודלף ד״ר רק״ח, דובר של מכתבו

אומ כי מציין הוא בו ),1594 הזה (העולם
 המפלגות לוועידת הוזמנה לא מק״י נם

 הוזמנה, רק״ח אך בבודפשט, הקומוניסטיות
 אילו דיוקם. על דברים העמדת בגדר הוא

מילא. בכך, רק״ח דובר הסתפק
 רק״ח דובר פוסק בו מכתבו, בסוף אך
 מיקד (.קבוצת מק״י שמכונה ש״מה הלכה

 היות השתתפה, ולא הוזמנה לא סנה)—ניס
 — קומוניסטי״ אירגון יותר מהווה ואינה
 מהכרת־ערך־עצמית, המנופח הדובר, חושף

 תפיסתו בין הרובצת התהום עומק כל את
 של הדינאמיות לבין והמסואבת המאובנת

1968.
 עם להשלים מסרבים ודוברה רק״ח שכן,

 בהם הימים ישובו ולא שחלפו העובדות
ב אפילו או במוסקבה, שקבע, מי קבע

קו מיהם בודפשט,
 זו בארץ מוניסטים

אחרת. או
ל פתח היה אילו
שדו כלשהי תקווה

ואדוניו, רק״ח בר
לה, ומחוצה בארץ

הת להבין מסוגלים
ג־ היסטורית פתחות

 היה צריך זו, לוייה
 לעיץ להם לייעץ
העו בתהליך, היטב

ה המפלגות על בר
ביפאן, קומוניסטיות

הו שבדיה, רומניה, !
אחרות. רבות וארצות צ׳כוסלובקיה לנד׳

 — הישראלית הקומוניסטית המפלגה מיהי
 במוסקבה לא דבר, של בסופו יפסקו, זאת

 ואף בלבד. בישראל אלא בבודפשט, או
 יוכל לא ובעצמו בכבודו באקדש חאלד

ההיסטוריה. ממהלך כהוא־זה לשנות
 מום־ אשליות אין עצמו ארליך לד״ר גם
בעוב כל־כך מתקשט היה לא אחרת רזות.

ההזמנה. דת
חיפה ארכיטקט, תיכון, חיים

כאוקריינה? כמו
 למארס 19 מיום הזה להעולם במכתבו

 ציטו־ מיני כל מואב רם ד״ר מביא )1594(
 בזיל• היהדות מתייחסת כאילו לפיהם טין,
 המילה נזכרת בציטוטין לגרות־צדק. זול

 לנחוץ מוצא אינו מואב ד״ר אך ״זונה״
ל־ אלא לפרוצה אינה הכוונה כי להסביר,

1596 הזה העולם

תיכון


