
מכתבים
כאגנולה ישראלית הדרכה
 בעניין פורסמה אשר הידיעה את קראתי

 באנגולה פנל״א לתנועת ישראל של עזרה
).2003 הזה {העולם

 שפורסם לפני זמן־מה בנובמבר, 29ב־
 שר עם אלון יגאל שר־החוץ פגישת על

 מ־ שב אשר דני כתב לי סיפר מזאיר,
 15 מדריכים בקינשאסא כי וזאיר, אנגולה
 כוחות- את ישראליים צבאיים יועצים

 איש עם שוחח הכתב פנל״א. הגרילה
מובוטו. הנשיא של ממקורביו

א, ר קופנהגן קו
מיכרה־יהלומים

ש כפי האווירית. בתעשייה עובד אני
 כיום עובדים בעיתונים, כבר ופורסם ידוע,

 זרים עובדים 500כ־ האווירית בתעשייה
 15כ־ העובד אנגלי שפועל פורסם מאנגליה.

 בשבוע, ל״י 4000 ומשתכר ביום שעות
מיכרה־זהב. מצא כאילו עליו מדובר

 מרוויחים אצלנו העובדים האנגלים ובכן,
 שכרם שעות־עבודה. בשמונה סכום אותו
 זה אין האם לשעה. דולר שמונה הוא

עו ישראלי עובד אגב, 1 מיכרה־יהלומים
לחודש. ל״י 2200ב־ עצמה עבודה שה

תל־אביב ח♦?}•,
יוגדןל בפרשת דעת גילוי

 של למישפטים הסטודנטים אגודת מועצת
 החליטה בירושלים העברית האוניברסיטה י

 את נמרצות לגנות ,4.2.76מה־ בישיבתה
 פסיקת סופיות בעקרון הפגיעה נסיונות

 כפי ישראל, במדינת העליון בית־המישפט
יונדף. ילדי בפרשת ביטוי לידי בא שהדבר

 שניתן כל לעשות שיש קובעת האגודה
ה בית־המישפט של פיסקי־הדין לאכיפת

 לפגוע שנועדה פעולה כל ומגנה עליון,
 פיס־ אכיפת ובעקרון השיפוטית, בסמכותה

ב העליונה השיפוט ערכאת של קי־הדין

יונדף ילדי
החוק אכיפת

ו לחץ הפעלת על־ידי ישראל, מדינת
 וההוצאה- המישטרה השופטים, על איומים
רטרואק לחקיקה הצעות ועל־ידי לפועל,
הכנסת. על-ידי טיבית

ענ הופך שבית־המישפט מידה באותה
 לאי־שפיטים, לפניו הבאים פוליטיים יינים ן

 הפרדת עקרון על לשמור הכנסת על גם כך
 ו־ בהחלטותיו להתערב לה ואל הרשויות,
בית־המישפט. של בפסיקתו

, דויד י לן ס ב דו  הסטודנטים אגודת סנ
 העברית האוניברסיטה למישפטים,

הר־הצופיס בירושלים,

מיש־ של הטראגית־קומית הפרשה תמה
יונדף. פחת

 שקפצו בארץ, אנשים שהרבה לי נדמה
 נשארו הזאת, העגלה על פטריוטיות מרוב
מ להשתין שנעמד יהודי אותו של במצב

 ונסעה זזה העגלה ובינתיים — עגלה אחרי ,
לה. ן

 טפולה־עילית מדריד, גור

כותרת כשיגוי — ככרת אומח
ההר שלטה ששת־הימים מילחמת קודם

 הרחוב, מן הפשוט האיש אצל לפחות גשה,
 ששת השמדה. סף על עומדת שהמדינה

והסתבר זו הרגשה הפריכו ימי־הגיצחון
)16 בעמוד (המשך

2007 הזה העולם

אפשרויות: שתי לך יש באמת, גדולה שהיא כביסה מכונת מחפשת את אם
סופר־לורד־־. -קריסטל או ליידי־ גרנד ־־קריסטל

־קריסטל־, של הגדולות אחת את בקנותך
ת • ת א ל ב ק ק־ג 6 עד כביסה קיבולת עם ־ מבפנים במיוחד גדולה שהיא כביסה מכונת מ

החיצוניות. במידותיה קומפקטית אך -
ת • ת א ל ב ק והשכלולים. היתרונות כל בה שיש כביסה מכונת מ
ת • ת א ל ב ק בישראל. וגם באירופה רבים מוניטיו בעלת צרפת, מתוצרת מעולה מכונה מ
ת • ת א ל ב ק זמן. לאורך ומסור מהימן שרות לה שמובטח כביסה מכונת מ

 והוגן, סביר במחיר ומעולה, גדולה כביסה מכונת מקבלת את
מלאכותי באופו מנופח ולא

ישראל ממשלת
 העליה לקליטת המשרד

העבודה משרד

ההסתדרות
הציונית
העולמית

לא״י היהודית הסוכנות
והקליטה העליה מחלקת

הישראלי□ אד
בחו״ל השוה׳□

 הקלות מתן על לאחרונה החליטו היהודית והסוכנות ישראל ממשלת
חוזרים. תושבים לקליטת

 למצב בהתאם אינדיווידואלי באורח יוחלט התנאים הענקת על
פונה. כל של ולצרכים

 משרד אל יפנו לישראל, לשוב המבקשים לארץ, חוץ תושבי ישראלים
 הציונית ההסתדרות / היהודית הסוכנות של והקליטה העליה מחלקת

אפשרי. סיוע על מידע ויקבלו מגוריהם, למקום הקרוב העולמית
 חוזרים לתושכים ועדה :בארץ הכתובת

 7348 ת.ד.
ירושלים


