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סביב, הביטה הדלת, את פתחה היא
 אתיהנוף לסרוק שהספיקה ולפני
אביב״. של נפלא, ריח פה ״יש :אמרה היא

— וגלוי פשוט הטריק
תלוי. הפלא״ ״עץ במכונית אצלי_____

 שונים, בריחות להשיג
 השיווק. ורשתות רכב לאביזרי בחנויות
03־331863 אוטו־פרט, היבואן:
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 המובחרות בחנויות להשיג

אופנתיות חולצות יצרני

 שרוול חצי ספארי
 מבדי ספארי חליפות

 ג׳ינס שנטמג. כותנה
 מכנסי וצבעוני. סטרץ׳
 שנטונג מכותנה נופים

 באגי) (ברמודה 7/8 מכנסי
משופשף. ג׳ינס

 לקיץ: חולצות מבחר
 סירה בצוארון פסים טריקו

 חולצות סרוג, צוארון או
 צואיוןב בד, בשילוב מגבת

 חולצות רגיל. או סיני
הודיים. מבדים

מרכזי מכירות מחסן
 ;70 בנימין נחלת תל-אביב,

654666-7 טל׳ ת״א) יפו (פינת בסימטה

 מודעות ןבלת7
העיתונים לכל

המערכת במחירי
ת.ד ■שרות

תשלום ללא
■מכבדים
אשראי כרטיסי
אידיאל! □1פרם

ח ס ל רי בי ג בו  א
טל:

ס227117
 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
ת מא

כי רל״ מן מרד ד זי
רשפים הוצאת

העבר< הספר חג
ק י ר י ל ב

- בוזטזזת הספדים פד
ויותר! 0̂25

:ליריק חנויות
190 דיזנגוף תל-אביב, ליריק,

בלילה) 11.00 עד ברציפות (פתוח
 87 וייצמן כפר־סבא, ליריק,
 53 סוקולוב רמת״השרון׳ ליריק,
77 רוטשילד פתח־תקווה, ליריק,

מכתבים
 )18 מעמוד (המשך

ה לעם להצטרף ׳שבאו גרי־הצדק
 ואשה איש 500נד יותר — יהודי

 מרגישים איננו — בשנה שנה מדי
 המוסמכים המוסדות מצד בנכונות

 תיאור הנה זה. ציבור למין לפעול
 1000כ־ מתוך לנו הידוע המצב,
 :שנה בכל אלינו פניות
•  לעדה לישראל הראשי הרב ׳

 יטפל הוא שרק שהכריז האשכנזית,
 הצי במשך ערך, לא גיור, בענייני

 ללימודי במכון קורם שום שנה,
 ומטפל כך׳ לשם שהקים היהדות
 מכלל אחוז בכעישרד, רק עכשיו

 ׳תקציב.״ ״אין :בטענה המבקשים,
 הראשי הרב הראשון־׳לציון, •

 אשר הספרדית, לעדה לישראל
 עיתונאים לפני לאחרונה הצהיר

 ׳נוהג אינו לעדתו, שייך גר שכל
אליו. פניות על לענות

 בנושאים עסוק שר־הדתות @
 מעביר מנהל־לישסתו ׳ואילו אחרים,

 ישירות השר אל המופנים מיכתבים
 אינו הוא שגם יותר, נמוך דרג אל

לענות. נוהג
 אינו כידוע, סגן־שר־הדתות, י•

תפקידו. את עתה ממלא
 כך מישרד־הדתות, מנכ״ל #1
החומר. את עדיין לומד לנו, נמסר
 ב־ עניעי־הגיור על הממונה •

 בשעתו שאירגן מישרד־הדתות,
 מהעדר סובל למתגיירים, אולפנים

 בעבר לו אושרו אשר התקציבים,
הכנסת. יעל־ידי

 בישראל הרבניים כתי־הדין •1
 במידה הדרישה אחרי עתה מפגרים
נת תשמ״א בשנת הכרנו: שטרם
 מתוך גיור, בקשות 266 רק בררו

הממ השנתון (לפי שהוגשו 525
שלתי).

 חגם שהוא השבועות, חג לקראת
 מהרשות מבקשים אנו הגרים, של

ה שיפור למען להתערב המחוקקת
ש ותושביה, המדינה לטובת מצב
 הגלות. בשנות הגר נפש את ידעו

באדי ניתקל לא כי אנו מאמינים
ה מאות של מצוקתם כלפי שות

להש בתום־לב, השואפים, מבקשים
היהודי. לעם תייך

בישראד, הגר ידידי כרית
תל־אביב

ה הדעה הפיכ ו
הישרא הטלוויזיה כתב
לעבודה, חברו על מגן לית

סדן כתב
לכס״ ״וזיתי

״שי במדור לצל״ג שזכה
הזה״ (״העולם דור״
2333.(

 כנושא לים בני את תיאורכם
 הלאומנית- הריאקציה של דיגלה
 במחלקת־החדשות הקיצונית דתות

 בהם לתיאורים דומה בטלוויזיה,
 אש״ף סשליח חלבי רפיק תואר

למצי נאמנים שניהם אדמות. עלי
מידה. באותה אות

 מעידים שאתם על לכם חיתי
 דיעו׳תיו. על ליס של כיפתו את
 מעוררות רחוקות, זמירות מזכיר זה

חלחלה.

וגורן גיסים ראשיים רכנים
לפניות תשובה אין

לחלו פיספס׳תם עניין, של לגופו
 אחד הוא לים בני המטרה. את טין

וה החרוצים המיקצועיים, הכתבים
 אם שבמחלקת־החדשות. ישרים

 קיצוניות, לאומיות הן השקפותיו
ה בקשת השתבש משהו אז כי

 הכתרתם שבו הצל״ג שלכם. ערכים
שלכם. כולו הוא הרשימה את

ירושלים סדן, גיל
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במ שפורסמה הידיעה על
ה (״העולם ״אנשים״ דור
הרעיון, לגבי )2331 זה״

להש שלא לבסוף, שנגנז
המשו של שיריו את מיע
 בטכס גילבוע אמיר רר

 בעוד ישראל, פרסי חלוקת
יהו המשורר של ששיריו

יושמעו. כן עמיחי דה
 אני כי להודיע לנכון מוצא אני
ה את ■לבדוק ההצעה בעל הייתי

 משירי ■שירים כמה לשיר אפשרות
 את ישראל. פרם חתני המשוררים,

המשו ידיעת ללא היעלתי הצעתי
 ולא מעורבים היו לא והם ררים,

ש כפי זה, בעניין כלל התבטאו
בעייתונבם. פורסם

 לגבי הדבר התאפשר לא לצערי,
 לבן מהשניים. אחד ■של שיריו
 ׳של שיריהם יושמעו לא כי הוחלט

המשוררים. שני
 כי בעובדה נעוצה לכך הסיבה

 פרם אחד כל קיבלו ועמיחי גלבוע
 הנמקות עם עברית, בשירה מלא

 התחלקו ולא השופטים, של נפרדות
אחד. בפרס
 ב־ ■שפגעתם הפגיעה על לי צר

ובכבודם. חתני־הפרס
פרסי על הממונה גלכו?}, משה
והתרבות החינוך במישרד ישראל

 לדבוק ממשיך הזה העולם ׳©
 מקורות על בהסתמך בגירסתו,
מהימנים.

ק ת ת ה ו פ מ ר ת19ד שו ד

 מסורתית טלוויזיה בזכות
בחגים.

 החג בימי הטלוויזיה תוכניות
 החג ברוח ■כולן להיות צריכות

היש או היהודי מההווי ולקוחות
 ותוצ* סרטים שמביאים צורם ראלי.

 ׳והווי,רחוקים, צלילים עם רת־חוץ
 למורשתו העם את לקרב תחת

 ואמנים לסרטים הזדמנות ולתת
עצ את להוכיח כחול־לבן מתוצרת

מם.
רמת־גן אלון, מיכל
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א עוד פוליטיזציה ב צ ה

הידו התאומים של דעתם
 שלום- ״קציני על עים

עכשיו״.
 ב־ נוסף בפרק זכינו לאחרונה

 שלום •של המילואים ״קציני סידרה
ה חוגים, שאותם מעניין עכשיו״.

 מ־ חשש על אחת לא מתריעים
 מער־ ושל הצבא של ״פוליטיזציה

ה החוגים גם הם כת־הביטחון״,
 שלום־עכ׳שיו״. ל״קציני מריעים
 בציבור התגובה תהיה מה מסקרן

ה קציני של למסיסת־עיתונאים

 התחייה, גוש־אמונים. של מילואים
!)לנחש שד. (לאק כתנא... הרב

 הבעת לצורך צבאית דרגה ניצול
״פולי משום בו יש פוליטית דיעה

 :מכך וחמור הצבא״. של טיזציה
 מעלה קצונה בדרגות ההתהדרות

 בהבעת יחסנות ■של חמור חשש
 הקצונה. לחוגי פוליטיות ריעות
 נחשבת ודאי טוראים של דעתם
 האין ״שלום־עסשיו״. ■בחוגי פחות

 עצמם המכנים שהחוגים, מתמיה זה
מי׳ליטא- גישה מייצגים ״יוניים״,
י מובהקת ריסטית

ירושלים חקק, ובד׳פול הרצל

,דופרות אסון
 תנועית מנהיגי של דעתם
החלוציות. הנוער

 זיקה המקיימות הנוער׳ תנועות
לער והמחנכות העבודה לתנועת

 כחיוני רואות הן כי החליטו כיה,
 הליכוד שלטון הפסקת את ביותר

 חברתי לאסון המדינה את המוביל
וכלכלי.

במהל להסתפק אין כד עם יחד
ב להמשיך ויש פרלמנטריים, כים

 על וחינוכי ציבורי במאבק עיקר
העם. של נפשו

 יובטח ישראל מדינת של עתידה
דר עם יזדהה הציבור כאשר רק
הער ועם העבודה תנועת של כה

 אנו ועליהם מאמינים אנו בהם כים
מחנכים.

 מטה דובר כניהו, אבי
הכחולה החולצה

ו־1קסט זליעופט
נו שאלות מעלה הקורא

 השנוייה הפרשה על ספות
במחלוקת.

 לגרמניה קסטנר נסע מדוע #
 לפושעי בימ״ש לפני שם והעיד

 בשנת וזאת בכר לטובת מלחמה
 זאת, הכחיש הוא ומדוע ו 1946

 לעשות מחובתו כי ראה אמנם אם
י זאת

שאנ מקרים, היום לנו (ידועים
 כדי תוך עזרו גבוהים ם״ם שי

 ס״ס ביניהם — למחתרת עבודתם
מ פחות לא שהיה ניבה, גנראל
 עם ויחד קלטנברונר של עוזיו
 20ה־ מאנשי מודיעין איש זאת

).44 ביוני
 — הסוכנות אמנם אם מדוע, •1 .

או הסמיכה לא — דובקין כעדות
 את מימנה היא בשמה, להעיד תו

 ומי 1946ב־ לגרמניה שלו הנסיעה
מי? הוראות ולפי הכסף את שילם

 לוינסקי עקיבא כי בטוח, הנני
 היום גם מסוגלים קולק טדי וכן

 המוזרה הפרשה על אור לשפוך
הזאת.
 ראש מנור, עמוס שותק מדוע !•

תקופה? באותה הש״ב
מס שאלה סימני מדי יותר יש
ש כהן, חיים השופט לפרשה. ביב
 מופיע העניין, לכל מודע היה לא

 של טראגית־קומית כדמות יותר
 מודע ואיבו צדק המחפש יקה,
 שחקני הם ומי באמת שקרה למה

הזאת. הטרגדיה
 למחקר ראוי החומר כי בטוחני,

הבא. הדור של היסטורי
אי, כ. אשקלון פרג
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