
מכתבים
לבון הדחת
 — ניצח ואת בכל בז־גוריוו דויד' וככז,

 חוה ׳(העולם לבוז אוו הדיח ומפא״י ובירכו
 אנשי־חרות אף ועל מאמציכם, חרף )1220

 רק אני ניצח. הואת, בטדינה ואנשי־הטצפוז
 כסה יונה איחל ••ושר את לו לאחל •כול
האפשר, ככל ארוכים יסים אשכול: ללוי
 המצפוז ייסורי את בהם לשאת שיספיק כיי
כולה. ולמדינה ללבו! עולל אשר ער

ירושלים שייער, דויד
 חיסול על חטתאבל אורח שכל מציע אני

 שחור, סרט שרוולו על ישא הרטוקראטיה
.כחול־לבז רקע על . .

ירושלים בד־כוכבא, יצחק
 לויופים, קורבו שנפל איש הדחת .-

עליהם, והטחפים הוייפנים הדחת בטקום

מנגן א. נתן
 רודניים־לטחצה. ובשלטון בטפלנה רק תיתנו
 בי; ברית־באושים פרי היא לבוז הדחת

 בו־ סר של ה״מטלכתיים״ צעירי־הזוהר
 של וההפחדה הלחץ מנגנון לביו נודיוז

 שביתות־הפועלים שובר אלמוגי, דאש־ספ״ח
 מסעי־ ומעורר הברד״ ״חופי בנוסח טאו

בדורו״. ל״אחד הערצה
 החוג ליד הסטודנטים, ועד

תל־אביב ״לעומת״, הרעיוני
 אלינב ושלטה תבור אלי העתונאי מעשה

 אישית אני לעתונאים, נאה ואינו יאה אינו
 אולם לפני שנערכה בהפגנה נוכח הייתי

 ״העולם מערכת נצע כיצר וראיתי אהל״ .
להת שבא ואמר שוטר בנוכחות שיקר הזה
 לשקר לעתונאי יאה האם מיקרופונים. קין

 נגד יצאתם הקודם בגליונכם החוק? יינציג
 מרחק אין המשפט. בבית ששיקר סהר מר
 שעשה המעשה לביו זה מעשה ביו רב

 מוסרית זכות שום לכם איו .שופרכם..
 מפא״י, מרכז לאסיפת להיכנס ומקצועית

ב עתונאים נוכחות מתירים שאינכם כשם
שלכם! המערכת ישיבות

ירושלים וים, זאב
 בישיבות המשתתפים כל לנו, שידוע כמה עד

 פרט עתונאים, הנם הזד, העולם מערכת
 האזנה מכשירי כגון — הסמויים למשתתפים

ושליחיהם. מפא״י ראשי מסעם —
(העו בראוור יעקב פרופסור את ציטטתם

 התנ״כי: הפסוק את שהכיא )1219 הזה לם
 בכל מוחה הריני ונימה.״ אנוכי ,צעיר
גם ישנם זו. חמורה פניעה על תוקף

ניבוים. פחות לא ,,זקנים״
יפו ״צעיר״, פועל־בניין

 אף כי לבון פנתם אמר טוידוייו כאהד
גלגלי את עצר כי ספק איו יודח, אס

רכות. לשנים הדיקטטורה
מסוכנת אשליה איו יקרים, ידידים

 לא אדומה מטלית מול המתפרע הפר טוו.
ובקור בגופות קרניו יתקלו בטרם יעצור,

 בנבורה שעמדו אנשי־הרוח חדשים... בנות
הזקן, מרעי טול רוחם גאונות את •זקפו

 לעמוד אי־פעם מאשר יותר עתה מצווים
הבא. הקרב לקראת איתר,

ירושלים רותם, יובל
 הועתקה שלא רוש, של הקאריקטורה אגב
 ):1219 הזה (העולם פוסט ג׳רוסלם על־ידי

 את מתוכה שהחסיר לדוש לסלוח אי־אפשר
א. נחו החצר, הדון

 גבעתיים מג, אליק
 כהצעת והמושלמת, המתוקנת הקריקטורה

ציור. ראה — מג הקורא
ש וארם״, י סט ״טרי של בהצגה נכחתי

 אורח־ ההסתררות. לפעילי במיוחד נערכה
 — דייו משה היה הצנה באותה כבוד

 כיסא על הושב שכז התראה, כלי ••״•הופיע
 החלטת למחרת בדיוק היד, זח כמעבר.
 המחזה כשהניע מפא״י. מרכז של החרפה
 הצדק״, קול הוא קולות רוב ״לא לשורה

במחיאות־בפיים. הקהל פרץ
 תל־אביב לוי, דויד

מהו דיין, משה לא אבל
הפור ככיוון מעפילים

 לבורות להניע אפשר איך מבין אינני
אכז ״ציונות הושיטה מחבר שגילה בזאת,
).1218 הזה (העולם רית״

 המארז־ איסור־העליה את משווה המחבר
 עונשים להטיל בישראל ״המינהג עם קאית

 לעבור המנסים ערביים, צעירים על כבדים
ש לאיש, הסבירו שכנה״. לארץ הגבול א

 באופו הארץ את לצאת יכולים הערבים
 לשם שיפנו רק צויר שרוצים; כמה חופשי,

אפי הדרכונים, את ויקבלו למשרד־החוץ זה
 הערביים הצעירים על הוטלו העונשיםבהמוניהם. לו

 שבנה, לארץ לעבור רצונם בגלל לא הנ״ל
 בדרך זאת לעשות ניסו שהם זה בגלל אלא

 חיפה הר־זהב, א.בלתי-ליגלית.
 כמו אשר, מארוקו יהודי לגבי הזין הוא

דרכון. להשיג מתקשים ישראל, ערביי

לחזור? ירצו כולם
 המאמרים סידרת את רב בענייו קראתי

 1212 הזה (העולם הערביים הפליטים על
 אורי עם אני מסכים אחר בדבר והלאה).
 הפליטים של לטרגדיה בנוגע וזה אבנרי:
 את הרגיש עמנו בני שרוב נדמה עצטם.
פליט. היות של המר תטעם
. .  200 שרק העורר קבע סה סמר על .

 יש לדעתי, לחזור? יסביטו פליטים אלף
 לחזור, ירצו הפליטים שכל בחשבון לקחת

לו. הנוח ביותר, הקם! המספר ולא
 ממעצמות כביבול, שיזרום, לכסף אשר
במצבה הפליטים: קליטת לכיסוי העולם.
 לא לשלום, רצונה כל עם הנוכחי, הכלכלי

 ואילו מיליונים, לפזר ארצות־הברית תוכל
 במרחב המוסרי בסיסה הרי נרית־הטועצות,

 הישראלי־ הסיבסוד בזכות רק הוא השמי
 ארצות יעדיפו השלום, יושג בו ביום ערבי.

 שתסבול המעצמות ואחת אי־תלות, המרחב
ברית־הטועצות. תהיה מכד

נכו הייט עמום הקורא של שדבריו נדמה
להת חייבות שקודם טוען הוא ובהם נים,
 ואחר• ערב, במדינות מדיניות הפיכות בצע

 רק לא הבע״ה. את לפתור קל יהיה בד
 אלא הבע־יה, לפיתרו! לחתור חייבים אנו
הערבים. נם

חולון שרגאי, שלמה
 עכשיו כבר שלו. את לעשות לום! תנו
 מחוסר נסבול שבקרוב האוצר שר מזהיר
 נתחנו שנים, חמש־שש בעוד עוברות. ידים
ה הסוכנות ארצה. שיחזרו הפליטים בפני

 היחידה העתודה בהם תראה עור יהודית
 מה? צוחקים, אתם הנגב. שממות ליישוב

.ותראו חכו . .
מבריח אגוזי, דניאל

בוכים. לא,
השם למען

 (העולם טעיתם כי להעיר עלי ראשית,
 עצאם במקום קאסם עדם וכתבתם )1216 הזה

 הזה״ ״העולם למערכת פעם כתב הוא קאסם.
 והיגה לרעה, הדרוזים את מפלים מדוע

 תמיד הוא לעזה. הגבול את עבר עכשיו
לז בכדי יהודי שהוא וטעו מלאומי התרחק

 בשמו בחורות והכיר יהודיות, בבנות כות
.הבדוי .  טובה סנה לו שיתנו מקווה אני .

עמו. שהלד היהודיות למען שם
באר־שבע אלמליח, מרים

האטלס פני
 בה״א קוננו לכתוב שהתחלתם לב שטתי
שב מפני כנראה — הקוננו — הידיעה
 אחרות) בשפות גם (ואולי וגרמנית אנגלית

 דלת־הידי־ את זו ארץ של לשמה מוסיפים
 אינני העברית. הידיעה לה״א המקבילה עה,

 לבם יעצו כי מניח אני אבל גדול, בלשו
 במערכת. היושבים המלומדים הבלשנים כד
 ולהבא עקביים שתהיו אני מקווה כן. אם

 ה־ ,התורכית השווייץ, השאר, ביו תכתבי,
 היא רע״ם בירת הקהיר. אפילו ואולי האג,
 סוםיפים שהצרפתים המעטות הערים אחר,

 מלת־ את סיספטיה, מרוב כנראה לשטן,
הידיעה.

תל־אביב אטלס׳ חיים
 מעיר אטלס שהקורא כפי האטלס, פני על

 זורם הקונגז לתירגומיס: מקום אין בצדק,
קונגו. במדינת
והפסד ריווח
 שם את לי תנלי אל מכם, מבקש אני
 ארצח — מיהו אדע רק אם שלכם. המניה
 השורות, את לשבש היה יכול איר אותו!
 וילקוטיר־ אברהם חומר של בבדיחה דווקא

 יודע כבר אני )?1220 הזה (העולם סקי
 הפועל הועד בית את מכר אחד שיהודי
הרא את שאל שלישי ויהודי שני ליהודי

 לו מכרת הרי טוה לד יצא ״מה שון:
 בלי צ׳ק לד נתז והוא לד שייך• שאינו משהו

 והתשובה העניין?״ מכל הרווחת מה כיסוי.
או של שלמה עירבוביה — היהודי של

הרוחות? לבל התשובה, מה תיות.
 נתניה יסער, דויד

שלו.״ הנובע ״עט לחיימיביץ: רבינוביץ ענה

לצחוק רוצה האזרח
 היא לפעמים אבל גלילי. ללילי הכבוד כל

היפא בקאריקטורה כמו הנבול. את עוברת
 מצידה מאור יפה ).1220 הזה (העולם נית

היפא צוחקים ״מזה לצייז: נאותה שהיא
 מצחיק מה זה: לדעת רוצה שאני מה נים״.

הה? הזו, בקאריקטורה
 חיפה לביא, נורית

 את לשאול יש לביא, הקוראה זאת, את
היפאנים.
השבוע נערות

 בשער עיני נתקלו ברחוב, השבוע בעוברי
סופיה בו מופיעה ״לייף״. השבועון של

סופיה מול הרוה
 מזמז לא שראיתי לי נדמה מה משום לווו.
 סופיה, של לא חזה״. ״העולם של כזה שער
הפוזה. של אבל

נתניה גדין, נחמד,
זרכון. להשיג מתקשים ישראל ערביי

שכנים אצל ״הפרשה׳ ה

 דרשו חלבינז! חבילות 2 בקנותכם חלב, עם המרגרינה *
חינם. מפיות חבילת

בידיה נערה-יופיה כל
 כדי דרושים טוב ורצון קטן מאמץ רק
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חזם. מחזור של פעילות
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