
 בישראל הספרים ארגוני
ירושלים שיער לתמרוקי ״וולה״ חברת

של קיומם על הספרים לקהל להודיע שמחים

לתסרוקות פסטיבלים
: בהשתתפות הארץ, ברחבי

מלונדון הבינלאומי התסרוקות אמן

 בפסטיבל שהשתתפו מישראל הצמרת וספרי
 הכסף. במדלית וזכו בפאריס, הבינלאומי

:יתקיימו הפסטיבלים

ה: ב חי ב
 התיאטרון במועדון 11.11.74 שני, ביום

 התוכנית תוצג הפסטיבל אחרי
התיאטרון מועדון של המלאה

: ב י ב א ־ ל ת ב
 כליף במועדון 13.11.74 רביעי, ביום

כליף של המלאה התוכנית תוצג הפסטיבל אחרי

ע: ב ש ר־ א ב ב
זהר במלון ,16.11.74 שבת במוצאי

בירושל■□:
 הירושלמי בחאן 27.11.74 שבת, במוצאי

החאן של המלאה התוכנית תוצג הפסטיבל אחרי
יאנג מרסל מר

נשים לספרי השתלמות קורסי גם יקיים
:יתקיימו הקורסים

 לנובמבר 20—17מ- : בחיפה
לנובמבר 27—24מ- : בתל-אביב

מר אצל ההתאחדות במזכירות : בת״א :לקורסים והרשמה כרטיסים
 ניסן, לספרות בי״ס .19 בני־ברק רח׳ בע״מ, שיווק אינטרקוסמא ;שפירא

.117 דיזנגוף רח׳
 ״וולה״, בית שטינר, מר אצל ההתאחדות במזכירות : בחיפה

.36 הכרמל שד׳ ורשבסקי, קרלוס
החבצלת. רח׳ איסנר, את בראוו :בירושלים

 על הכיבוש, עוולות על
 הפלשתינאים עם פגישות

 להם ומחוץ בבתי־הכלא
בספר תקרא

עיני״ ״במו
לנגר סליציה מאת:

להשיג: ניחן הספר את
 ״לוטוס״ הספרים בחנות — בת״א

101 אלנבי

 ריס ספרית — בחיפה
3 אלחריזי רה׳

לנגו־ סליציה

מכתבים
רו מדינת־ישראל כי לקרוא התפלאתי

 חברות־ באמצעות שלה, הנשק את כשת
ל היתר וביו לישראלים, השייכות ייבוא
שע הרי זוהי וייצמן. עזר (מיל.) אלוף

המדי על מדוע ראשונה. ממדרגה רורייה
 עמלות לשלם הקשה, הכלכלי במצבה נה,

 סוכני מיני לכל
 עבור זריזים, נשק
 עושה שהיא רכש

 של רבים במיליונים
ל האם דולארים?

עלי הטילו כך שם
 מימון מם את נו

 שיזרום כדי הרכש,
 מר של לכיסיהם

ו ואחרים? וייצמן
 ייתכן איר בכלל,
לשע בכיר שקצין

 ימכור בצה״ל בר
 הוא עליו לחיל
 וציוד נשק פקד,

 דבר זהו ? בטחוני
יכולה הדעת שאין

יית כיצד דמוקרטית. במדינה אותו לסבול
 ימכור וייצמן עזר במילואים שאלוף כן

 אלה כל כאשר ומטוסים, נשק לחיל־האוויר
 אנשים הם בחיל־ד,אוויר כיום המשרתים

! ? בעבר לתפקידיהם מינה עצמו שהוא
הפו את וייצמן מר עזב כאשר בזמנו,
 אי־רצונו, בגלל זאת עשה הוא ליטיקה
 שהוא שמה לי נדמה להתלכלך. כדבריו,

 מכל וכמה כמה פי מלוכלך כיום• עושה
שהוא. פוליטי עיסוק

תל־אביב אל,שטיין, זוהר

וייצמן

 והחמצתם האמורה; הפעולה טרם דיים,
 מקבילים כוחות עם להידברות הזדמנות

פעו שריפה. בטרם הפוליטי במערך לכם
 ני־ האשמות על תמיד עדיפה מונעת לה

אורוטיות.
דן קיבוץ מרום, אסא

ה את בסוד שמר לא הזה העולם #
המת כוונות בדבר אליו שהגיעו ידיעות
 ידיעות בגדה. המונית להתנחלות נחלים

 בשבועון פורסמו התוכנית על מפורטות
 המיבצע תחילת לפני רבים שבועות זה

 העולם תשקיף). מדור ,1931 הזה (העולם
 שתבע בארץ היחיד הגוף היה כעיתון, הזה,

 לצאת כדי כולו השלום מחנה התארגנות
ההז החמצת המתנחלים. מול לפעולת־נגד

 וטו שהטילו אלה של אשמתם היא דמנות
בהת במאבק. הזה העולם השתתפות על

 את הזה העולם כתבי מילאו עצמה נחלות
הז בכך לראות ואין העתודאית, חובתם

המתנחלים. מטרות טס דהות
 ציבורי מוסר

ץ אבסורד או
 בקיבוץ הפרדס ענף על בעבר כאחראי

קבו עם ■עבד אשר קבלן פיטרתי שריד,
ב תפסתיו ואשר אשכוליות בקטיף צתו

 את רואה אני חודשים כמה אחרי גניבות.
 אחר, בענף קוטף קבוצתו, עם הקבלן אותו

 ממשקנו אותו לסלק מאמצי כל תפוחים.
של מפני בתוהו עלו גנב שהוא בטענה

 בענף מעבירותיו איכפת היה לא איש
 גם האם חברתנו. בתוך הוא שגם אחר,

ה המוסרי והניוון הציניות חדרו לקיבוץ
ה של הישראלית בחברה כל־כך נפוצים

יום?
שריד קיבוץ גיל, רפי

 גורפים והם הדם, את נותנים ...אנחנו
הכסף. את

צה״ל ש., בני
״נצי מיני כל שמקבלים העמלות פרשת

 זרות נשק חברות של פיקטיביים גים״
הת היא חדשה. אינה )1939 הזה (העולם

 ההכנסה מס פקידי כאשר לראשונה בררה
 שמאז הירש, פוקה של דירתו על פשטו

 נשק כל עבור קומיסיון קיבל המדינה קום
 מבלי מסויימות, מחברות ישראל ■שרכשה

 אצבע. כמעט לנקוף למעשה צריו שהיה
 עליה הרקובה הכלכלית מהשיטה חלק זהו

 לכל חינם מתנות — הישראלי המשק בנוי
לצלחת. והמקורבים שלומנו אנשי

 תל־אביב לוי, חיים
החרפה: את להסיר

 של טענות פורסמו הישראלית בעתונות
עבו למצוא מתקשים שהינם רוסיה, עולי
 שנה 40־45 ״בני הגיל(!). מפאת גם דה,

זק נחשבים כבר
אכ איזו מדי!״ נים

שע־ איזו ! זריות
 הגבר אני !רוריה

 בשבט זה עני ראה
 כשעליתי עברתו.

,51 בן הייתי ארצה
 שנים 7־8 ובמשך

 להשיג יכולתי לא
הפא־ לולא עבודה•

 להתפלת שלי טנט
ל מזומן הייתי מים
הפתחים, על חזר
מה לרדת לא אם

 דויד (כעצת ארץ
 חובה בן־גוריון).

 להסיר היא קדושה
 מהמימסד מההסתדרות, הזאת החרפה את

ומישראל. מהארץ
 וההנחות ההלוואות המכוניות, הדירות,

 על להחליף מיצווה — לעולים שניתנות
האינ האוצרות (בפיתוח עבודה נתינת
ארצנו). של סופיים

 תל־אביב אינג׳ינר, זרחין, אלכסנדר
מי

? הזעיר!
 הופתעתי הזה, העולם של ותיק כקורא

 )1937 הזה (העולם בעתונכם למצוא ביותר
 השתתפות נושא על וריקה רברבנית כתבה

 של הבלתי־חוקית בפעולה וצלמכם כתבכם
 עיתון, כמערכת אתם, לגדה״. ״הפלישה
 אי־פיר־ — רגעי פרגמטי שיקול העדפתם

 על הירוק, לקו מעבר ההפגנה נושא סום
 איכזבתם בכך למניעתה. כוחות הזעקת פני

 על עצמכם כלפי ויתרתם פעמיים: אותי
של משום פנים״, משוא ״ללא הסיסמא

נג־ כוחות להפעיל היד, חובה ארוך טווח

זרחין

דהד״ם
 הזה (העולם לפירסומכם מתייחס אני

 ״היחסים על )1937
הקיי המעורערים״

 מר בין כביכול מים
ושבגל־ וביני, בגין
 מר כביכול, לם,

ל השיב לא בגין
מצדי. שלום אמירת

נברא. ולא היה לא
 יורם ״ב ח

ארידור,
ירושלים הכנסת,

ש־ מצטער אני
 על לידיעה תגובתי ארידור

 לאחיו ״פרוטקציה
ב באה )1925 הזה (העולם העסקן״ של

 לידיעתי הובא הנדון והענין מאחר איחור׳
 שמדובר היא האמת מיספר. ימים לפני

 שפיר- כפי באחי ולא טסה, יוסף בדודי,
 מחסנים שני יש לדודי בטעות. סמתם
ב שנה מעשרים למעלה ■הקיימים ישנים,
 בתל־אביב. אצ״ל רח׳ פינת הונא רחוב
ב־ בעיריה, המערך שילטון בתקופת עוד

 האחרונה' בקשתו את דודי הגיש ,17.9.73
 בקשותיו בסידרת
 ה־ להחלפת הרבות
ב הישנים מיבנים
 נאלץ הוא חדשים.
חו עשרה לחכות
 שבקשתו עד דשים

ביום לדיון, הובאה
 ■לציין עלי .12.7.74
 זמן חיכה שדודי

למק בהשוואה רב
אחרים. רים

בבק הדיון בעת
 נתבקשתי דודי שת

הווע יו״ר על־ידי
 ראש־העי־ סגן דה,

 אוני- פרץ מר רייה,
 לנוהל בהתאם הישיבה את לעזוב קובסקי,

 הנהיה שעו״ד נכון זה אין עשיתי. וכך
ב הישיבה את לעזוב לי הורתה שטיין
 נכון זה ■ואין רז, נחום מר לבקשת התאם

 לבקר גח״ל בקולות החלטה שהתקבלה
אפש זאת בכל למצוא מנת על במקום

 היתד, ההחלטה הבקשה. את למלא רות
 בלי וקיבלתיה הבקשה את לדחות אחד פה

 בל המערך של השפלה העלילה ערעור.
 בפרוטוקול שיעיין למי לעין בולטת כך

 בישיבה ברור רוב היה למערך הישיבה.
 מאנשי שלושה לידר פרט השתתפו בה

 וכספי. קרמר גח״ל, אנשי שני ורק המערך
הפרוטקציה? כאן היכן רבותי, אז

 הנהלת חבר טסה, חיים
תל־אביב ת״א־יפו, עיריית

ו940 הזה העולם


