
מוות עונש
 ועיקר כלל הצליח לא שכתבכם לי נדמה

 ה- כפול האונס שמעשה החרדה את לשקף
 ״המעשה כתבתו הארץ. את בה הציף תשע

 חדרה כי אם ),1159 הזה (העולם המחריד״
 של והמוסרי הנפשי לעולמם עמוק עמוק

 הצביע לא התקווה, שכונת מבני חלק לפחות
ויכוח כל השם ביותר, הפשוט הגורם על
אונם, כל למיותר: זה במקרה סליחה או

ש ביותר, חמור פשע הינו שיהיה, איזה
 למשלו, הברית (בארצות מסויימות במדינות

מוות. עונש מחוללו על מביא
הרצליה ווטסון, ג׳.

ה התמונות עם כבר תפסיקו אולי ...
 זאת, עושים אתם כבר ואם שלכם? שחורות

מושלמת. בצורה זאת עשו
פתח־תקווה אוריאל, יעקוב

ראייה עד (על־ידי " לי, שנמסר מה כפי
מובז במלוא אונם זה היה לא כמקום),
 שצדקתם חושבת אינני זה במקרה המילה.

 אם האונס. פרשת על שלכם הניתוח בכל
 שאי־ הרי בלבד, הדירות של שאלה זוהי

המוני. אונם על כאז לדבר אפשר
תל־אביב דויד, תקווה

כלכלי שכנוע
 כתבתכם עתיק. חוב שילמתם סוף סופ

 נורוק מרדכי הרב היובל לחתו שהוקדשה
),1159 הזה (העולם

 טוב במקומה. היתה
 את שהבאתם עשיתם
 על סיפר בהם דבריו

או הענפה. פעילותו
 כבוד כי לי נראה לם

טדי, צנוע היה הרב
פעילו את הזכיר לא
הברוכה. הכלכלית תו

מ. הרב לידיעתכם:
 בשנת שכנע נורוק
 הוז משקיעי 1932

ב להשחתה לטביים
 שנערך המזרח, יריד

 הוא בתל־אביב. אז
 פי על אה בעצמו,

 בסיים ציר שהיה
 לארץ בא הלאטבי,

 רב חלק לו והיה —
ו״עלית". ״פלאלום״

תל־אביב אישוביץ, י.

ההגיון הסתיידות
 הזה (העולם שפירסמתם המכתבים סדרת

 אל מקיר לאומית קואליציה להקים שהציע ברש, משה של למאמרו י בתשובה ),1159
יותר טוב לי הוכיחה מפא״י, ללא קיר,
 החשוב הרעיון גם כי אחר נימוק מכל

 בישראל, רצינית במה מעל שיושמע ביותר,
 קרה כר קשים. לבטים לאחר אלא יקלט לא
 של שנים עשר לאחר באה קואליציית־ניר כי

 ובעקבותיה — לטפא״י תנאי ללא כניעה
 של הלאומית הבדיחה המיידית: הריאקציה

אלון. יגאל
 ולפתח לנסות אי־אפשר זו במדינה לא.
 לאחר רק בלבד. השכל בכה הגיוני רעיון
 לקואליציית• אפשריות שותפות אותו שכל
 שוב תושפלנה רמה, ביד תדוכאנה ברש
 יהיה אפשר אז רק הדור, רועה על־ידי ושוב

 מוקדם, אד מצוייו, ברעיון ולהפוך לחזור
. . זה. תל-אביב לבנסל, י. ד״ר

 הגאוני רעיונו את במחי־יד שמבטל מי
 הסתייגותו את ומתרץ ברש, משה מר של

 חהסת״רות את רק חושק לחרות״; ״מסוכז ו־ בחשבוז" בא ״לא ב״בלתי-אפשרי״,
שבקודקודו. ההגיון את הפוקדת

 אדיר רעיון היה צריך דעתי, עניות לפי
 אחוז מששים יותר אחריו לסחוף זח ותיבם

ה דעותיהם גיוון כל על המדינה, מאזרחי
 קורא כקול ברש, רעיון כי מסתבר שונות.
 מביו אחד, אף זאת: רק ולא היה. במדבר

 בפרהסיה, לבטא ניסה לא הכנסת, נבחרי 65
 זה. בכיוון ביותר, הזהירה נם ולו דעה,
ביש הבוחרים רוב כמו כי מכד, טכיק אני

 צמרמורת אחוזי — נבחריהם גם כז ראל,
 בלי שלמו! הקמת של האפשרות למשמע

.י מפא״ . .
מדאיגה  האופפת הדקה הדממה יותר ...

 יפסיקו לא מרוע ברש. של ברעיונו הראשית המחותנת למעשה שהיא החרות, תנועת את
 אי־ פצעי את ללקק חרות פעילי אלפי

להח מאודם בכל וירתטו בבחירות ההצלחה
ה לשינוי הריאלית האפשרות רעיו! דרת

,, שלטון?
ירושלים הללי, יצחק

השלישי הקול
 שבבחירות העובדה את כמעניינת ציינתם

במס השלישי" ״הכוח רשימת זכתה לכנסת
 שהמליצו אלת של ממספרם קטן קולות פר

 איפוא תרשונו ).1154 הזה (העולם עליה
 להן יש אשר מעניינות עובדות שתי להוסיף
הנ״ל. המעניינת לעובדה קשר-מח

 הבוחר פתקאות הונחו הערביות בקלפיות
בל בעברית השלישי״ ״הכוח אות הנושאות

בד.
 ניתז הערביים הקולות של המכריע רובם

רו ניתנו, אלה וקולות הציוניות, למפלגות
 חם־ טובת־הנאה או כסף תמורת ככולם, בם

הצבאי. הממשל לחץ תחת או אחרת רית
 הנכון המספר הוא 594 המספר האם אנב,

השלי ״הכוח לרשימת שניתנו הקולות של
 חלק היפתח עם בכר. מפקפקים אנו שי״?

 רשימתנו קולות מספר כי פורסם מהקלפיות,
 הקלפיות, יתר שנפתחו לאחר .655 הוא

 פתיחת בתהליך קול. 574 קיבלנו כי פורסם
 שאלנו קול. 91 איפוא לנו אברו הקלפיות

 ידעו לא והם החידה לפשר ה״מוסטכים״ את
כ .594 המספר פורסם זאת לאחר לבארה.

 והאם משקיפים, לנו היו לא הקלפיות דוב
מכונות־ שמא או נכונה? מנו הקולות קוני

 קרובות־טשפ־ הז ועדודהבחירות של הסיכום
הטלפו משרד של מכונוודהחישוב של חה נים?

 השלישי״ ״הכוח רשימת קולות מספר אם
 לכר ממליציה, ממספר גדול או קטן היה
חשיבות. כל לדעתנו איו

השלישי״, ״הכוח בשם
תל־אביב שטיין, מ. עורו־דין

ספרדי שס
הד שר ביז שפרץ הסכסוך על בכתבתכם

 (העולם לשעבר הדתות ושר דהאידנא תות
 מיסו! שהרב שאחרי מסרתם ),1158 הזה
 בהתקפה ״מעריב״, לכתב שנתו בראיון יצא,

״בונד״. בשם אותו כינה הדתות, שר על חריפה
 על אהוד אינו מימון שהרב לציין עלי
 מי בכל כמזלזל ידוע הוא הספרדים. ציבור
ב הוא מתגונן כי אם עדתו, מבני שאינו
 בשם החליף הוא שמו את שאפילו אסרו

ספרדי.
תל־אביב מני, מ.

מסוכן גכול
 העתונים את בקביעות הקורא ערבי כצעיר
 עתוג■ רפי מעל להתריע לי הרשו העבריים,

 עתונים בכמה המסתמנת מגמה, על כם
ש מסויים, ערב בעתוז בעיקר ישראליים,

 בתושביו הישראלי הישוב את מסית כתבו
הערביים.
 היבשתי בגבול שעסקו כתבות, בסדרת

 של קילומטרים 531(״ ישראל מדינת של
 את דלעיל הכתב עשה הסערה״), לפני שקט
 בני ביו וחשדות שנאה להפיח כדי הכל
 וחברי אני זו. בארץ היושבים העמים שני

 אלה אלה. כתבות כשקראנו מאד רנשנו
 נשר ולהקים העבר, את להשכיח העושים

 מכה ספנו ערב, למדינות ישראל ביו הבנה של
אלה. כתבות פרסום עם קשה

אום־אל-פחם מחג׳נה, אברהים
איטלקית הרמוניה

 אגודתנו ובשם בשמי לכם להודות ברצוני
 לתצוגת שנתתם והמקיף הנאה הכסוי על

(העו ידינו על שאורגנה האיטלקית האופנה
 ברורה תמונה נתנה כתבתכם ).1157 הזה לם

התצוגה. את לראות זכו שלא לאלה אף ומענינת
 פעולה לשחוף נזכה בעתיד שאף מקוה אני

גמורה. הרמוניה תוך
התצוגה, ארגון ועדת יו״ר
תל־אביב מטלון, יעל

מכריע דמיון
 בד ״מבחן הכתבה למקרא מאוד נהניתי
 הצליח כתבכם ).1159 הזה (העולם לאהבה״
 מאחורי הנעשה את ציורית בצורה להעלות
 לפי האם אנב, הבד. טבח!. של הקלעים
 התפקידים את לחלק הדבר הונו דעתכם,

 לי נדמה קודם? מבחן ללא בסרט הראשיים
 הייתי לפחות אחד ראשי תפקיד לגבי כי

. יותר מתאימה מועמדת מוצאת . .
חיפה גרוז׳ינסקי, יעל

..  לדמיון לב לשים שלא היה אי־אפשר .
 לכוכבות עוזיאלי חנה הנבחנת בין המכריע

ו־ ליי וויויאן הבד
 אני טיילור. אליזבט
 חברת כל כי בטוחה
 את המכבדת סרטים
מוו היתה לא עצמה
השתתפותה. על תרת

שמואלי, אביבה
תל־אביב

חדש דור
ל העונג לי יש

 שלציבור הודיעכם
 הזה העולם קוראי
 קוראה עוד נוספה
 חווה בתי יקרה!
השבוע. רק נולדה
ש הראשון והדבר ה משהגיעה עשתה,
 קריצת היתה ביתה,

הזה. העולם גליון לעבר עין
תל־אביב שנוקפרצקן, זלמן

טוב. מזל שנוקפרצקן, לקוראים
טעים דו״ח

החד ״עושה הכתבה למקרא מאוד נפגעתי
 שנאמר מה לפי ).1159 הזה (העולם שות״

 אלבאסי באדם, היקר כי הרושם מתקבל בה
 המכירה, כאשה כעתונאי. לדווח יוכל עליהם לסקנדלים, לגרום כדי הכל עושה איינ׳הלה,

 אייג׳הלה, מר את ביחס, מועט זטז אמנם
 צנוע אדם הוא כי לכם לומר אני יכולה
שאי מה ושאון. מהומה מכל המתרחק ועניו,

 אלה של באשמתם דווקא היה בירושלים, רע
 שלבם בזמן בו עור, לבני המתקראים מאתנו

משחור. שחור הוא
ירושלים מ., רבקה

 איי• החדשות עושה כי ערב בעתו! קראתי
 הישראלים השרורים על כאחראי מונה ג׳הלה

 היחידי האדם והוא מאחר אפריקה, למערב
 אלה. בארצות המדוברות בשפות השלט בארץ

 כיצר אולם ישראל, חובב לניגרי הכבוד כל
 את דעתם על ישראל״ ״קול מנהלי מעלים
ה היחידי האדם יהיה בו מצב של קיומו
ש מה על האחראי אומר, הוא מה מבין נאמר?

תל־אביב עופר, יהודה
 המשלחת על הסיפור את כבר שמעתם ...

 בלתי־מקובלת פנים לקבלת שזכתה הישראלית
ה ראש את הם כששאלו אפריקאי? כבפר
 מקלט על הוא הצביע הדבר, לפשר שבט

 ישראל ״קול סיפר: שבכפר, היחידי הרדיו
 האנשים הם הישראליים כי לנו והודיע חזר

...״ בעולם ביותר הטעימים
חולון אבוסל, יורט

עוזיאלי

ו 160 חזה חעזלם
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תכבד להודיע: מ
עגלות־ ביייצור הגדולה הצלחתנו לרגל

 פטנט רשום, שווייצרי מדגם ילדים
האח בזמן החלו ,12333 מם. ישראלי

 שהן ילדים, עגלות בשוק להופיע רון
רשום. פטנט שהוא המקורי לדגם חיקוי

 שיקפידו הקונים, לב תשומת את להפנות בזה מבקשים הננו
ק תוצרתנו את ורק אך וידרשו ו נ י ת  רשום, שתייצרי דגם ל

 ואיכות בטיב על־ידינו המיוצר מקורי, ,12333 מס. ישראלי פטנט
ראשונה. ממדרגה

 התוצרת את כספך■ תמורת דרוש
מוצלח. כלתי חיקוי ולא המקורית
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בע״מ נורית חב׳ היחידים המפיצים איכות. תוצרת נקה תוצרת


