
מכתבים
 שכל הלוואי לנאדל, אשר שכתב. מד,

כמוהו. בצבא ישרתו העיתונאים
 תל־אביב זפקוביץ, אהרון

 צה״ל לסירוב התייחסו השורות ©
השתיי בגלל במילחמת־העצמאות לגייסו

למי נאדל גוייס מכן לאחר־ ללח״י. כותו
בהם. ומשרת לואים

בגין? זה מי
 שגיאת־דפוס מוצאים שאתם פעם בכל
 להדפיסה ממהרים אתם העיתונים, באתר

 הנאה מתוך שלכם, המיכתבים במדור
ה בעיתונכם והנה ושימחה,־לאיד. גלויה

! י במנשה מנחם את ולהחליף מאת בורות
 רמלה יהודה, שושגה

יהודה, הקוראת בצחוק, היה זה •
בצחוק. היה זה

שמכר ער מגר
 ה־ על האמרכם את לקרוא התפלאתי

 הזה (העולם שמגר מאיר יועץ־המשפטי
 ששמו בעיתון דווקא לקרוא פוזר ).1951
 התקפה בשחיתות, כלוחם לפניי הולך

נו שאינו אובייקטיבי, יועץ־מישפטי על
וללחצים לשיקולים להשפעות, מקום תן

צודקת דעולם טעות

 המלח, ים במפעל :האחרון בזמר שביתות היו בארץ חשובים מפעלים בשלושה
 כלכלי מצב דווקא־כשיש במקומיודאלה^שובודפ הפועלים לוד. התעופה ובנמל חיפה, בנמל
______________ נוצרית. ותיירות הדר פרי משלוח של נזמו בארץ, קשה

 9.1.75 אחרונות״, ״ידיעות
פתח־תיקווה הרץ, משה

 שגיאת־ נפלה )1951 הזה (העולם אחרון
 בכתבה הארץ״ ״זו במדור חמורה. דפוס

משום־ אותו מכנים אתם בגין מנחם על

בגין
מנשה? או מנחם

 עצמה על חוזרת זו שגיאה בגין. מנשה מה
 בארץ ילד ■כל בכתבה. פעמים וכמה כמה
 מנחם. הוא בגין של הפרטי ששמו יודע

לגלות יכולים אתם איך מבינה אינני

 הדבר אם גם חובתו את וממלא פוליטיים
 להעניק במקום השילטון. למיפלגת נוגע

השחי לביעור בדרכו ׳ולעודדו צל״ש לו
או מגנים אתם בחברתנו, שפשטה תות
 על שלכם קריאת־התגר ■משום־מה. תו,

 מ־ מפחדים אתם כאילו לי נראית שמגר
קונקורנציה.

רחובות המאירי, ברוד

 דיווחה שמגר ושמו אתגר הכתבה •
ה ׳מיפגת בצמרת המתחוללת הסערה על

 היועץ־המש־ של פעילותו בעקבות עבודה
 נראים והחלטותיו ששיקוליו כך ועל פטי,

 כחד־ לשעבר מפא״י מאנשי כמה בעיני
 מסוייס חוג רק לנגח ומכוונים צדדיים

 בשום מכך להבין אין העבודה. במיפלגת
 ביקורת עם מזדהה הזד, העולם כי צורה

זו.

מחכימים רמזים

 קבצני־הבי־ של החסוי לחשבון אשר
 לומר אפשר ,מישרד־ד,ביטחון אצל צורים

.110^־112־3ב־ לחכימא ודי קל): (בתיקון
חיפה בהן, ברוך

ת ו כ ר ע*דוו1בו ל״פדסט■!׳□״ מ ת1ח

 אשר עובדות מיספר לתקן ברצוני
 חרות ועידת אודות בכתבה הופיעו
 בעיר־ שהתקיימד, )1950 הזה (העולם
האבות.

 קיבוץ חברי בחמישד, הוא המדובר
הצלי אשר מצר קיבוץ ובחברת דביר

 ל־ בילבד, ביוזמתם־שלהם להגיע, חו
 שבו לאולם להיכנס ואף קריית־ארבע,

הוועידה. נערכה

מהוועידה גירוש
בחמת־זעס מכות

חב שאר שגם (וחושבני אישית אני,
 בתור בקריית־ארבע להפגין באתי רי)

 ה־ במורדותיו שוכן אשר קיבוץ, חבר
 ואשר הר־חברון, של דרום־מערביים

 וכפריו יישוביו חברון, שהר חושב
הפלסטיני. לעם היום שייכים

 שיש ההיסטורי לקשר מודע אני
 ומאידך הזה, האיזור עם היהודי לעם

 אך שם. היושב העם של בזכותו מכיר
ה צריך באיזורנו, הסדר־שלום למען
 המדינה בשטח כלול להיות הזה אמור

שיש במידה כשתקום. — הפלסטינית
 — המדינות שתי בין יחסי־אחווה ררו

שיאפ סיכוי קיים — ופלסטין ישראל
 בחברון, להתגורר ליהודים גם שרו

המקום. תושבי עם אחת בכפיפה
ל השייך איש בתור לחברון באתי

 חלקיו, כל על הישראלי מחנה,־השלום
 פעיל מאיר של ■למחנהו וילאו־דווקא

 החטיבה־ מזכירות חבר עצמי (אני
 מחנה־השלום איש מפ״ם), של הצעירה
 ישראלית מיפלגה ועידת בקיום הרואה

 שם המדינה נשיא והופעת בחברון
בגל מקל ותקיעת מעשה,־פרובוקציה,

הפוליטי. ההסדר עגלת גלי
 על בדיווחו דייק לא שכתבכם חבל
הוועי באולם שנשמעה הצעקה עיתוי

 למרות לפלסטינים!״). — (״חברון דה
או בתוך זיד,ויינו עקב נקבע שהעיתוי

כא הצעקה הושמעה לא הוועידה, לם
 זכר את העלה לנדאו חיים ח״ב שר

הנופלים.
או הכתב דיווח שלא חבל, כמו־כן

 על־ בחמת־זעם שהוכינו המכות דות
 עדיין המכות סימני חרות. אנשי ידי

ד,מיקרה. אחרי שבוע בנו, ניכרים
 וגם במחשבה גם בדיבורים, גם אכן,

מקבו פוליטיים לאנשים בהתייחסות
 ז׳בד תלמידי השתנו לא אחרות צות

 ברוטאלית התנהגות זו ■היתד, טינסקי.
 — היהודית בהתגלמותו הפאשיזם —

 ארץ־ישראל אבינו, אברהם של בעירו
השלמה.

דביר קיבוץ ביוש, אילן

ני מלכת  הובאה היו
נארג! לתחרות

הל שיגרתית. הבלתי למלכה ממושכות הריע הק
תח לצופי נכונה גדודה הפתעה

 לפתע, כאשר היופי, מלכת רות
 הכד טפס של השיא ברגעי ממש

 להיכל היופי מלכת הובאה חירה,
ארגז. כתור...
 את לבמה לקרוא החל כבר המנחה

 אליו ניגש כאשר הסופיות, המועמדות
 אוזנו. על מה דבר ולחש הטכס מנהל
והמנ בקהל, הפתעה של רחש עבר לרגע

 ברגע לי ״נמסר :ואמר למיקרופון פנה חה
 אלה ברגעים תגיע היופי מלכת כי זד,

 ואל כפיים למחוא החל הקהל לבמה.״
 שהעלה מסתורי עץ ארגז הועלה הפמד,
 אות נתן המנחה בקהל. המתח את לשיא
 מחסד, את במהירות הסירו גברים ושני

 ליידי כולם לעיני נתגלתה ואז הקרשים
 כפיים מחיאות יופיה. במלוא קריסטל
כאשר המנחה את ליוו סוערות וקריאות

 היה לא ואמנם ההצבעה את לערוך ביקש
 למלכת נבחרה קריסטל ליידי בדבר. ספק

אחד. פה — היופי
 המלכה את המנחה הציג נרגש בקול
עו מצרפת עולה קריסטל- ליידי :החדשה

 רבות שנים מזה הכביסה בשטח סקת
אי מידותיה רב. ומוניטין נסיון ובעלת

.60X40X80 דיאליות
ה הכביסה תוכניות כל — תוכניותיה

אפשריות•
 העיתונים בכל פורסמו הטכס למחרת

החדשה. היופי מלכת על נוספים פרטים
 בעלת היא קריסטל ליידי הכביסה מכונת

 מעלות, 100 עד הרתחה היתרונות: כל
 עין. מרהיב ועיצוב משובח אמאייל ציפוי

 אין בהפעלה. ונוחה לחלוטין אוטומטית
 — קריסטל בליידי נמצא שאינו יתרון
 — מכולן והחסכונית הטובה הכביסה מכונת

היופי. למלכת גם אחד פה שנבחרה

 חדש רדיו
יתך! נ למכו

המומחים טובי
 על ממליצים

נהדר איכות רדיו

אצל: במכוניתך יותקן הרדיו
חלקית) (רשימה

 דרן סטריוקול, ; 1 ישראל מקורי רח׳ גיסים, :תל־אביב
 ;הסינרמה) (ע״י 17 עמינדב רח׳ אלקטרונית, ; 126 פ״ת

 חדשה חברה רח׳ רדיו-קר, ; 34 המסגר בסרגליק), (אצל גל
 מרכז ; 36 ההגנה דיך הגשר, ן 334 דיזנגוף רדיו־רול, ן 12

שוק 1 אלקלעי רח׳ הסטריאו,  שדרות במבי, רדיו ;בזל) (
 אוטו-רדיו, ; 11 סלמח רח׳ קרני, כהן ; 11 החשמונאים

 .86 ישראל גבורי רחוב
36 בן־יחודה אלקן, : ירושלים

ה פ י 143 אלנבי גוטסמן, : ח
 חיפה מפרץ בע״מ, טכנוסטרט

27 העצמאות שבתאי, : באר־שבע
 23 הדסה רפאל, גדליהו

46 הוז דב שדר, : חולון
44 הרצל לוינקופף, : נתניה

״דלק״ תחנת שחל, : פתח־תקוה
41 רוטשילד ברנפלד, : ראשל״צ

א׳ תעשיה איזור אברמוביץ, : כפר-סבא
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19529 הזה העולם


