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מכתבים
)9 מעמוד (המשך
 של ובגורלם ברפואת־הנפש עניין שמגלה

החולים.
ולחו לירחון חרבה תורם חזי רס״ר גם
 במערכת אחר חבר שונות. בדרכים לים,

עיוו עבור בכתב־בראייל, ספרים מעתיק
עי יקבלו שהחולים דואג אחר חבר רים,

מהחוץ. תונים
 בדרכו. אהד כל עוזרים, אחרים גם

באר־יעקב דורון, אילן רמי
— הישראלי העוני

ושוודיה
 כאשר האישי ומניסיוני הארץ, יליד אני
 אני ועוני, מעברות באיזור בישראל, חייתי
מצו בתנאי חי עדיין גדול שאחוז יודע

ודיור. כלכלית קה
 לייצג המתיימר הזה, העולם לדעתי, לכן,

 צריך בארץ, החברתי הפער של הבעיות את
 במדור כי המוחלת. רחל המדור את לבטל

 הישראלי. המיעוט הזמן כל מוזכר הזה
 חשבון על חיי־מותרות, לו החי העשיר,
 מספיק בקושי וזה קשה שעובד הפועל

למחייתו.
 בעיות על מאמרים שתפרסמו מציע אני
 של מנת־חלקו שהם החברתי, והפער העוני
הפשוט. הישראלי הרוב

שוודיה מאלמו, עובדיה, ציון
קיים? עוד זה

 ג׳ודי של מהסוג שבחורות חשבתי בחיי,
הכת אבל בתוכנו. קיימות לא כבר ברנס

 )1946 הזה (העולם והענייה בן־המלך בה
אשליותי. את ניפצה

 שריף עומר השחקן על הסיפור לולא
 מקווה שאני אידרים, המלך של נכדו ועל
למעני רק ולו ונכונים, מבוססים הם כי

דרנס דוגמנית
פרווה עם ענייה

של המנויים חעריפון
ל ח 1־0 ה . 1 2 . 1 9 7 4

ס ל ו ע ה ד ו ה

שנה /!2ל־בלירות לשנה

 אחר שהרדיפה להישבע מוכן הייתי כם,
 כוכי עם יחד העולם מן עברה הזוהר
הוליווד. בניות

 שאתם (כפי ענייה לבחורה מניין אגב,
למשל? ברייטשוואנץ, פרוות טוענים)

 ירושלים רז, יחיאל
וחוס עובדות עניות בחורות גם •
לפעמים. כות,

שותקים חח״כים כאשר

בארץ המנוי דמי •
רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
ואיראן אירופה ארצות לכל •
לקפריסין •
ולקנדה לארח״ב •
 קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
למקסיקו •
 ונצואלה, רודזיה, זמביה, לדרומ-אפריקה, •

קולומביה ארגנטינה, ברזיל,
ויפאן פרו •
וניו-זילנד לאוסטרליה •

----------------------------------------------------------- -ן____

 הוצאות מחיר
משלוח העיתון

180 = 16 + 164
196 32 + 164

234 70 + 164
220 — 56 + 164
284 120 + 164
276 — 112 + 164

281 = 117 + 164
320 — 156 + 164

364 = 200 4־ 164
360 196 + 164
891 17,1 _1_ 1 ,?1_

 הוצאות מתיר
משלוח העיתון

92 = 8 + 84
100 = 16 + 84

120 = 36 + 84 
113 = 29 + 84 
146 = 62 + 84 
142 = 58 + 84

144 = 60 + 84 
164 =  80 + 84

186 = 102 + 84 
184 = 100 + 84

ד 71 -__87 ■ 81

 שלכם הכתבות שתי את בתדהמה קראתי
ל מתחת חברי־הכנסת של ההכנסות על

).1943 ,1942 הזה (העולם שולחן
 אקרא לאחר־מכן שמייד בטוח הייתי

 הח״כים, של מיכתבי־הכחשה של מבול
אי נגדם שהטענות לכך הוכחות בצירוף

נכונות. נן
 ורהפטיג) (זרח אחד ח״כ שרק מסתבר

 וח״כ עליו, שאמרתם הדברים את הכחיש
 דיוקו על העמיד בן־אהרון) (יצחק שני
אחד. פרט

ש האחרים, הח״כים עשרות כל לגבי
 מנוס אין אלה, בכתבות בשמותיהם הוזכרו
״שתיקה המסקנה: את להסיק מאשר

כהודאה.״
טבריה ברמן יחיאל

 על־ שהוזכרו המיכתביס שני מילבד •
 כל במערכת נתקבל לא ברמן, הקורא ידי

זה. בנושא מיכתב

1947 הזה העולם




