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מכתבים
ירחמנא! אללה

 יד להקמת העורר 58׳ המזעזעת קריאתו
 הוו! (העולם קאסם כפר חללי 58׳ לזכרם
 58׳ בליבו םתחולל8׳ מה את ביטאה ),1029

 שכזו מצבה הקמת במרינה. ישר אזרח כל
ו המדינה של ההסתייגות רנשות את תביע

 הייתי מחריד. אנושי פשע ממעשה אזרחיה
 אישי בחסות מיוחדת קר! שתקימו מציע
זח. נעלה רעיו! להגשמת צבור

תל־אביב סגל׳ מבורך

 כתבותיכם על במיוחד אתכם מברר אני
ש בטוחני. קאסם. בכפר המזעזע הרצח סביב

 סמלי, כמעשה הכפר בקרבת שתקום המצבה
ל החלטתנו ואת חרטתנו רגשי אח תביע
מע יהיו לא בה לחברה איתז יסוד הקים
 איני קיבוץ חבר בתור אפשריים. כאלה שים
מ שאני הלירות מעשר יותר לתרום יכול
 עשירים מצפו! אנשי ישנם אבל בזה, צרה

תקום. והמצבה ממני
העמק בית דייק, ואן ישראל

ה תשמש דייק ואן הקורא של תרומתו
המצבה. להקמת לקרן יסוד

 דובר לא ספר בית שבאה נכו! זה איז
 הנמנסיה ספרי, בבית קאסם. כפר פרשת על

תל ביזמת משפט נערר בתל־אביב, שלוה
לאז המורה של ובסיועו השמיניות מידי
 הטורה זה. מקרה על ספרא, דוד מר רחות
ל הנבול משמר ממפקדי כמה להזמי! רצה

 סרבו פנה אליהם המפקדים כל אולם משפט,
ש המשפט מסקנות או הדי! פסק להופיע.

מ אחד כל של דעתו לשיקול נשארו נערה
התלמידים.

 רצח לאחר האם אתכם, שואל אני אולם
 למיניהם הערביים הפורעים בידי יהודי כל

 האם קאסם? כפר מקרה כלאחר הזדעזעתם
 שזה נדות, במשק נערה אותה רצח לאחר
 נם האם חייה, באביב ונקטפה התחתנה עתה

 להקים ותבעתם נרנש כה הספד כתבתם אז
נרצחה? בו במקום מצבה

תל־אביב שטרן, אפרים

השקרים מסד
 העורך פנה כיצד לקרוא קשות זועזעתי

 איזה ).1022 חוה (העולם הממשלה לראש
 הגויים יאמרו מה ביטויים, איזה סננו!,
 מתגאים כך כל שאתם הארץ כדור סביב
מח אני פעם לא קוראיכם? בי! נמנים שהם
 הזה, העולם עם גומרת אני בזת חלם, ליטה
 השבועון. את לקרוא ממשיכה אני זאת ובכל

 ווה מזה להגמל אפשר אי מורפיום, כמו זה
 מתגייסים עושים? הייתם מה אחרת מזלכם.

ישראל? למשטרת
ש מי יהיה משהו, לכם יקרה אם אגב,
 משה לידיעתכם, קדיש? לכם לקרוא יתנדב
בחשבו!. בא לא שמיר

יה סבר מ״ מ.

 שעושים כפי מחמאות לחלק ברצוני אי!
 ליאות ללא העובד עתונאי רק אולם אחרים,
 לנהל מסוגל ועובדות אינפורמציה באיסוף
 ומאופקת, ידידותית באוירה ויכוח לפנינו

 ב. הש. על במאמרו אבנרי אורי שעשה כפי
 עתה עד למיניהם. לשון מחורצי תרתעו אל
 נוסף מעתה הזה, העולם את קורא הייתי לא

חדש. קורא לכם
תל־אביב אורי, ב.

התח (אולם) מזהיר. היה לביג׳י המכתב
 לכם? יענה הרם הכסא על שהיושב שבו

רו רקטה (בלי ישראל דואר יעביר כיצד
 מן הרם של תשובתו את מתאימה) סית

 לי נדמה התחתון״. ל״עולם השביעי הרקיע
זאת. לבצע יוכל שלא

באות אותו פרסמו סודי. הוא זה מכתב
שאפשר. כמה עד קטנות יות

תל־אביב המתנדבים, שורת ארנפלו, דוד
מת הקוראים שיש. ביותר הקטנות אלה
 בסוד זה מנתב תוכן את לשמור בקשים
כמום.

 בש.ב., הד! במאמר הנכבד, בשבועונכם
 בן ״אריה המלים: ומתחתה תמונתי הופיעה
מ המאמר ובנוף בלילה״, עיקוב אליעזר:

 אליעזר בז אריה הכנסת ״חבר כי: סופר
 שעקבו וצעירה צעירים שני למשטרה מסר

 את להפנות מבקש אני שלם.״ לילה אחריו
 מר עם קרה הנדון המקרה כי לבכם תשומת
הראשונה. הכנסת חבר כ״ץ, שמואל

עוק אם יודע איני עצמו לעיקוב באשר
 יחד. בשניהם או בלילה, או ביום אחרי בים
 עוקבים ואני חברי כי הוא, לי שידוע מה

 ואני שנים משמונה למעלה זה ב. הש. אחר
 המוסד מעל המסד הורד לבסוף כי שטח,

 פעמים ובצבור בכנסת קיומו את שהכחישו
אביו. גם שנתגלה אלא עוד, ולא רבות,

 למע! בלחצה תמשיד ההירות תנועת סיעת
 ולמען השירות ראש של שמו בצבור יוורע
 בכל כנהוג המוסד, תקציב על הכנסת פיקוח
דמוקראטית. מדינת

 סגן בן־אליעזר, אריה
ירושלים הכנסת, יו״ר

 אלא אורחי, לב באומץ רק לא צורר היה
לכ כדי תלויה בלתי עצמאית מחשבה נם

 בחשבו! שלקחתם מבי! אני זה. מכתב תוב
. הפעם בכם לפגוע שינסו . .

ירושלים נדיבי, דניאל

 אי! במדינה, עתונות חופש עדיי! יש אם
הו בלתי בצורה לנצלו שיש אומרת זאת
. אתם שעשיתם כפי גנת . . .

הדר-רמתיים כהן, אלכסנדר

 ב. הש. על המאמר את שקראתי לאחר
 העולם דמוקרטיה. המושג על רבות חשבתי

 לכו נרחב, די קוראים חוב לו רכש הזה
 יותר לאפיק השפעתו מלוא את שיכוון רצוי

קונסטרוקטיבי.
צה״ל בנצור, איתן

 ונדוש מלא עתונכם בשבוע שבוע מדי
 הסדורים. בכל כמעט נוריוז, בז של בשמו
 ם־ השבועו! שם את שתשנו מציע הייתי
.הזה בעולם לבן־נוריו! הזה העולם . .

בני־ברק מורד, יוסף

צרפתאל
 נורביץ׳ ברעמי למר הערצה נתמלא לבי

 הצגת של להפקרות קץ לשים שקם מחיפה,
 איד המראה ושלום״, ״מלחמה כמו סרט

 מידי מכות סופגת צרפת הגדולה ידידתנו
 ).1029 הוו! (העולם ימח-שמם הבולשביקים

 ללכת לא מדוע הזאת? המתינות מדוע אולם
הסוף? עד

 ספרי־הלימוד את מחדש לכתוב מציע אני
 לשים יש למשל, כר, היקרים. פעוטינו של
 ידידת־ישראל, האדירה, שצרפת לאגדה קץ

 היטלר. המנוול האנטישמי על־ידי נוצחה
ה את הכניסו שהצרפתים להראות צריכים
 להם שמסרו כך על־ידי למלכודת, נאצים

 צבאם את לפזר אותם הכריחו צרפת, את
 על לנצחו! הקרקע את הכשירו זו ובצורה

הנאצית. החיה
ש אחרי מעולם. נוצח לא נפוליאון נם
 שלא פשוט החליט מקרוב הרוסים את הכיר
 הצרפתית החרבות את להם להעניק כדאי

הביתה. והלך הנאורה
ירושלים גרמן, יחיאל

 פי על נפוליאון נסוג עכו משערי ואילו
ל להפריע לא כדי חושי, אבא מר עט הסכם
במקום. שמאלית קואליציה הקמת

 בש־ אבל חיובית. תופעה הינה ידידות
 הופר לצרפת״ ישראל בין הידידות ״חוזה

מה יותר צרפתיים לפטריוטים אנודחו את
 והתבטלות חנופה כבר זו עצמם, צרפתים
עצמית.

חיפה בוכני, אליעזר

המושלם הפשע
 המאורעות וניתוח רבים הירהורים אחרי

 לרצח מושלמת תוכנית חיברתי האחרונים
 בדי לפרסמה, אבקשכם חוה. העולם עורכי

ב הנוגעים לתשומת־לב זו בצורה להביאה
דבר.

 אפשר אם טובים, בחורים שלושה ובכן,
 ומדברים כסית בקפה יושבים צנחנים־לשעבר,

 מן הזה העולם את להוריד שצריכים כד על
 שר־הבטחון. את מרניז שהוא מפני הפסים,
משול חבר אליהם מצטרף הויכוח בהמשר

 שזה אומר הוא נ׳יגג׳י. בשם נניח אחר, חן
 להתמהמה. שלא וכדאי טוב, רעיו! באמת

בקלות. האחרים את משכנע הוא
 באותו עוד כלום. כמו הפשע את מבצעים

 מר הרוצחים. את המשטרה אוסרת לילה
 צפוי ולשלושה המלר, לעד הופך ג׳יננ׳י

מאסר-עולם.
ח, מר קם בכנסת רי ה ם! מזועזע בדנו

 ו- התיעוב רנשי את ומביע המתועב, פשע
 בעתונות אמונו את בהדגישו שאט־הנפש.
ש כד על בנאווה מצביע הוא החופשית,

 קז את לחסל והמשטרה ב. הש. בידי עלה
מעטות. שעות תור המרצחים

מרו הצדדים וכל מקומו, על הכל בא כד
 אבל הזה, העולם עורכי אולי, מלבד,׳ צים.

בכר. ירגישו לא כבר הם
תל־אביב פלוני, דויד

 מלכתחילה בוצע הפשע כי יתברר ובסוף
 עליו ולהעליל במשטר זזופי להטיל כדי

בהשראתו. בוצע כאילו

והפרט הכלל מן יוצא
ה על רשיטתכם הופיעה בו יום באותו
 האומד, השבוז על לטייל הנוסעים עסקנים
 גליו! את לידי נטלתי )1029 חוה (העולם

צוד אמנם אם להיוכח כדי ״הארץ״, עתו!
 הכלל במדור עיינתי בהאשמותיכם. אתם קים

ולתד שעבר, חמישי ביום שהופיע והפרט
 נכתב כאילו כולו המדור את מצאתי המתי

מ פחות לא שם מצאתי טענותיכם. להוכחת
 הבאים: העסקנים של נסיעות תאורי שמונה

ל יצא בארץ ״אזע״ יו״ר ארם, משה ח״ב
 של העולמית בועידה להשתתף כדי פאריס,
מ חזרה אידלסון בבה חברת־הכנסת ״אזע״ן

 ועידת במושב השתתפה שם מקום וינה,
 המנהל ארנון, י. ד״ר סוציאליסטיות; נשים

 ב- ללונדון יצא משרד־האוצר, של הכללי
 המנהל אבידור, משה ד״ר משרדו; עניני
ל יצא והתרבות, החינוד משרד של הכללי

יש את לייצג היא נסיעתו מטרת ציריך.
 לחינוך הבינלאומי המוסד של במושבו ראל

 הכללי המנהל בדר, ם. מר אונסק״ו; מטעם
 שבועיים של לביקור יצא הפיתוח, משרד של

 טי- היא נסיעתו מטרת ובאירופה. באנגליה
 חייט מר משרדו; של שוטפים בענינים פול

 ״יכיז־ חקלאי לשיווק החברה ממנהלי בדר,
 למוצרי־הדר, ההתאגדות הנהלת וחבר חקל"
שי יצוא בעניני יטפל הוא לאירופה. יצא

 האטנר, פלורנם גב׳ אירופה; למדינות מורים
הני בקנדה, היהודית המגבית יו״ר סגנית

בארץ. המגבית הנהלת עם להתיעצות עה
ירושליס. אשכול, רנה

מוסיקלי תותח
 את )1022 חוה (העולם בעתונכם פרסמתם

 הוא בו נררי, נחום הקומפוזיטור של מכתבו
מו ותותח השמנה רנה בשם אותי מכנה

 הצטמצמה חברותנו כל כי ומציין סיקלי,
מ אני מילוא. בטוערו! משותפת להופעה

 נרדי נחום לי ששלח המברק אח לכם צרפת
ל תל־אביבה בהקדם ״בואי כותב: הוא בו

 על המכתב את לכם שולחתי אני כן חזרות.״
הת עלי הכתבה פרסום שלפני מתברר פיו
 לביתו׳ הזמינני ברצינות, נרדי מר עמי כתב

לי. לעזור ורצה
תל-אביב. כהן, רנה

נ 030 הזה העולם4


