
מכתבים
העצר יורש

 עם שנים הרבה מזה י5 שהיו בויכוחים
 בפי הועלתה הזה, לחעולם בקשר הברי,
ת שולל הזה העולם החוזרת: הטענה רבים
 יש בה הררר על מצביע הוא אין מיר,
 אולי השבוע, הנלוזה. הדרך במקום ללכת
 העחוז, רפי מעל המובעות האידיאות כי מעשית. תשובה בפי היתה הראשונה, בפעם
 ניטראלי ולמעמד במרחב להשתלבות בקשר

 אולם כשלעצמז, יפות ריעות הן בעולם,
 אם אותו. שיבצע האיש 1באי ערד הברות
 בפי האיש, באמת הוא נולדסז נהום הר״ר

 את להצעיד המסוגל אותו, מתארים שאתם
 בעחונכם המועלות המטרות לקראת המדינה

ה שהגיעה הרי אחרים, רבים חונים ובקרב
הד״ר? סהכה למה —י לפעול עת

ירושלים פז, מיכאל
 האזרחים מפלגות איחוד ב׳ מאמין אינני

 נולדטז, הד״ר של בהנהגתו אפילו בישראל,
 במדינה. שינוי שהוא איזה לחולל עשוי
 התבססה טפא״י רבות. כבר כך על דובר

אפי החיים. ענפי בכל אלא בשלטון, רק לא
 לאסוף מפלגה שהיא איזו תצליח אם לו

 שלטונה, יתמוטט י מפא״ מאשר קולות יותר
ש והבטחוניים הכלכליים המוסדות בלחץ

 ד״ר של נסיונו כר משום מפא״י. הקימה
 הפוליטיים החיים מהלר על להשפיע גולרמן
לבטלה. ברכה אלא אינו במדינה

תל־אביב וקסלר, ב.
 אינו הרע שורש כי טוענים בעצמכם אתם

 בכל אלא אחרת, או זו טפלנה של בשלטונה
ה־ של והמדיני הכלכלי החברתי, המבנה

ג׳מילה נידונה־למוות
 ברצינות להתיהס אתם יכולים כיצד מדינה.
 זו חרות? עם הכלליים הציונים של לאיחוד

האדרת. בשינוי הגברת אותה
•תל־אביב גולדברג, קדוש

 עם להתמודד שמנסה מי בל טירוף.
 לדרגתו. לרדת דבר שיל בסופו מוברח בינ׳י
בהפסדו. יצא שברו

תל־אביב גולן, צבי
נטורי־קרתא

נטו בהפגנת שהשתתף כתבבם, של מבצעו
 להערכה. ראוי )1069 הזה (העולם קרתא רי

 שהנני למרות אנושי. באורח הללו האנשים את שתיאר תיאור קראתי הראשונה בפעם
 פעולתם, ולדרכי לדיעותיהם מושבע מתנגד

 ראויים אלה שיהודים בכתבכם, סבור, אני
 אי־ ובשל בתורתם דבקותם בשל להערכה
במדינה. אחרים כדתיים לפשרות, נכונותם

קרית־חיים מירלין, יהודה
 אתם אם פרצופים. את גיליתם סוף סוף

 לכם גם א־ז קרתא, נטורי עם ביחד מפגינים
הזאת. במדינה מקום

ירושלים ישי, ברוך
ג׳מילה למען

 נבונותבם על )1)167 הזה (העולם קראתי
 ולכפר לאלג׳יריה הקוראים תרומות לשלוח

 סבורני תרופות. בעזרת הסופצץ, הטוניסי
יכול לפי יתרמו תמימי־הלב, הקוראים שכל
 האמיתית התגובה תהיה וזאת הכספית, תם

היש הממשלה ועמדת למדיניות הצבורית
 זכויות על כמגינה עצמה את המכנה ראלית,
 הדין לפסק בקשר הגיבה לא ואשר האדם,

האלג׳ירית. בותרר נ׳סילה הצעירה של
 חריפה מחאת לשלוח צריכה הממשלה היתה
 נולדה החוץ ישרת של לשונה על במיוחד

 — התיכון במזרח היחידה האשת השרת מאיר,
 דאגת את מביעה שהיתר, שכזאת, מחאה

 לפסק־הדיז הישראלי והצבור ישראל נשי
 בפד המחאה שולח אני האכזרי. הצרפתי

 את ואבקש לאלג׳יריה, כתרומה י ל״ שתי
התרומות. המשר על לפרסם עתונכם

קלאנסוה נאסור, מ.
ה למטרה תוקדש נאטור הקורא תרומת

מיועדת.
----------#כ--------------- —-—---------—

 שיטה בכם הכרתי עתונכם של ותיק כקורא
 טוב זה בשחיתות. למלחמה מתאימים ואומץ
 על לטייל העורר את הניע מה אבל ויפה.
 לאלג׳יריה עזרה לגייס ולהציע מסוכן, נשר

 מר יודע לא האם )?1005 הזה (העולם
בצר תתפרש לאלנ׳יריה עזרה שכל אבנרי

 עוד ובפרט לנו, בלתי־נעימה בצורה פת
 אם הנשק? מטום של העגומה הפרשה אחרי
 מחר, אותנו יתקיפו חיום לאלג׳ירים נעזור

ה עבור הצביעה שישראל בעת שהיה כשם
ללוב. עצמאות ענקת

באר־יעקב מרדכי, יאיר
 העברי הישוב התנהג כיצד לכולנו זכור

ה הכובש ננד המחתרת מלחמת בתקופת
ל נידונו עבריים בחורים כשעשרות בריטי,
 הקשרים כל גויסו כיצד זוכר לא טי מיתה.
 הגולה יהדות זעקה כיצד העולם, ברחבי
 את לעורר כדי מאמץ כל נעשה כיצד חמם,
 אותם את לחוז מנת על בעולם הקהל דעת

תופ הצרפתים היום? קורה ומה הצעירים.
ומעוו אותה מענים אלנ׳ירית, יפהפיה סים
 ואיש למוות אותה דנים משפטה, את תים

 לוחמי היכז מזדעזע. אינו המדינה ממנהיגי
 תנועת מנהיגי היכן והלח״י, ההגנה האצ״ל,

 בו־ שנ׳מילה סבורים אינכם האם החירות?
 ל״עוונו־ הדומה ב״עווו״ למוות נידונה חרד

 להורג, הנערה תוצא אם בעבר? אתם תיכם״
 אחר, ישראלי קול נם וה נגר שיורם בלי

המח לוחמי על ניצחי כתם הדבר יהווה
העבריים. תרת

חיפה מלצר, יורם

הראשי לרב שאלות
 הרב לשכת בשם הכרזות נתפרסמו בעתונות

 ב״במערכה״ שפורסמו הטענות כל כי ניסים,
 — בירושלים הספרדים עדת ועד עלון —
 להשיב ניטים מהרב מבקשים אנו כוזבות. הו

הבאות: השאלות על איפוא
 למנוע כדי להץ הפעיל שהוא נבוז האם

 בעוד בצה״ל, משרות משה בנו של גיוסו את
 זה האם הפרטי? כמזכירו שימש הזה שהבז
 תרבות במלחמת איים ניטים שהרב נכוו

 נבון זה האם העשור? חנינות את ולהשבית
 לא -שהוא ברבים ומכריו חוזר ניסים שהרב
רא כרב משמש ואינו ספרדים על־ירי נבחר

 מדוע ספרדי, רב הוא איו אם ספרדי? שי
ראשיים? רבנים בשני צורר יש

 אותנו יתבע נימים שהרב דורשים אנו
 ניטים הרב באם צדקתנו. את ונוכיח לדין

 תביעה יניש ולא אלו, שאלות על יענה לא
 שתוקם כר על נעמוד אנו נגדיגו, משפטית

 כל את תחקור אשר צבורית, חקירה ועדת
 האמת את הצבור ידע למען הג״ל, האשמות
לאמיתה.

 הועד ראש יושב סיטון, דוד
ה העדר, ועד של הפועל

ירושלים ספרדית,

מוסינזון(המשך)
 הזה (העולם מוסינזוו פרשת את בקוראי

 יכול איני עמוקה. בחילה הרגשתי )1068
 וחברי, אני שניתחנו, לאחר אותה. לבם לתאר

 בפרשה בבירור כה מנותח שהיה מה את
 אני עליכם. להתקפת־נגד לעבור החלטתי זו,

 לנו ונתתם הזמו, כל ששתקתם איר מתפלא
 הזה. האיש עם כשורה הבל באילו להרגיש

 הצליח הוא אתכם שנם בחורות אתם האם
להפנט?

תל־אביב ארזי, רחמים
 ול״נאל מושלמת בצורה זאת עשיתם . ..
 בחריפות להגיד ברצוני אולם הדבר. הגיע

 על הרשימה לתור שהשתרבב אי־צרק על
 ראש את הצגתם בה לצורה כוונתי מנסינזוז.
 העמודים באחד בז־נוריוז. דויד הממשלה

 בשם פרק של כותרת־משנה מופיעה בכתבה
 תמונות ימתחתה הביטה״, בבית ״כלבים

 אותו זרוק של הבכורה בהצגת הנוכחים
 לשתי להשתמע יבולה זו כותרת לכלבים.

ואה. עשיתם בשננה שרק מקוה ואני פנים,
גב־ים שביט, משד,

על  של מפרטיה כנראה הושפע שלנו ...ינ
 לג׳ודי נשואים הבטיח הוא הולידיי. גיורי

להוליד״. יצא זאת ובמקום
ירושלים נוריאל, משד,

 השלטון משרת אבל יודעים, לא אולי אתם
 עוד בהיותו פעם, ניסה מושינזוז יינאל
הקומו הנוער לברית להתקבל לימים, צעיר
 שם לו היה אז כבר הפלשתינאי. ניסטי

אותו. לקבל רצו שלא כזה,
תל־אביב ח., א.

רואה אינו הגמל האומר: פתגם ישנו
 חייכם קורות את לפרסם תנסו דבשתו. את

 יש לכם שגם ותראו מילדות, המדוייקות
שפל. ימי

ירושלים סרגוסטי, אהרון
 אינו בבית־הספר מפגר היה שייגאל זה
 חלש בזמנו היה א״נשט״ן נש דבר. אומר

בבית־הספר. בחשבו;
תל־אביב לחניץ, דרורה

 סו־ ״נאל של השתמטותו אודות הסיפור
 אשר סופר משכנע. אינו מקרבות סינזוז
 הוא הכרח קזבלז, כמו חזקה דרמה העלה

 בערבות את שכתב מי החזית. בקו שיהיה
יואב. בבקעת נם היה הנגב

תל־אביב ליפשיץ, חיים
 מוסינזון, מחיי זה לחלק עדים מאות ישנם

 שלחמו הזה, העולם מעורכי שניים ביניהם
גדוד. באותו

העיר אבי
 עירית ראש• חושי, אבא מר של תשובתו

 פשוט ״מה פרים, עתונאי לשאלת חיפה,
 ראש או חיפה עירית ראש להיות, יותר

 שפשוט חושב ״אני שהיתה: פריו?״ עירית
 אבל פאריז, את מאשר חיפה את לנהל יותר
 קודם צריר בישראל, עיריה ראש להיות ברי
 משום בכד היתה העיר.״ את לבנות בל
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 .5;מרחבי תפילה
מ מינהל תפקיד

 ראש במשרד יוחד
הו .10 הממשלה;

 .12 ;ספרים צאת
 .14 בקיבה; פצע
הא הצבע שיא

 מלכה .16 דום;
 שגורשה; פרסית

ארכי אתר .18
 יהודי .19 אולוגי;

כזה; נשאר שלא
 שנפל יישוב .21

ב המצרים לידי
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 .23 ;לבבו .22
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 .46 ;מגלב .44 ;הידיעה בה״א הזירוז
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היה.
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 .23 בתערוכה: .20 פרי; .18 תית;
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