
מכתבים
ראטיה הדמוק :זגיני

 מאור־יהודה הבריונים קבוצת על כחבתם
 ידועים אלה אנשים >.1220 הזה והעולם
 יש ביהוד הבחירות. סיסי עוד ישיטצה

 אבו־לחליב, יוסח הפחדנים ׳עני את לציי;
ו מחוסר־כל שהיה בעתונכם, המצולם ־ענק
 מוניות. בחברת ונהג מכולת לבעל הפד בעת

 מפא״י, מטעם לאפריקה יישלח אה בקרוב
נהנות. במדריד לשמש מנת על

 ״ה־ סעדוז, אליהו הוא הנ״ל של שותפו
ברשיונות. סוחר הצולע״, טליונר
 נוכחתי הסטודנטים הפננת אחרי שבת
 לבין אבו־להליב יוסף ביז שהתנהל בוויכוח
 הוכיחו אשר מאור־יהורה, הגונים אנשים

 שהוא להגנתו מעז יוסד מעשיו. על אותו
הדמוקראטיה. על ט::

לא? מצחיק,
אור־יהודה ש״ ס.

כנר מקדשת, המכשלה ראש נגד ־,מלחמה
.האמצעים כל את אה, . ה את קראתי .

יחי ההפגנה. על תבור אלי של בר,בה
 כימעט סטודנטים, מכים שוטרים קפאתום!

 הסטודנטים! יחי בתורכיה. או בקוריאה במו
בתיאטרון לא שם. הייתי אני רבותי, אד

סטודנ היו לא אלה הקהל. בי; בחוץ
 מקו- מורכב היה פנים, בל על רובם, טים.

אנ מחרותניקים, אותם, שזיהיתי טוניסטים
 הכד כתבו עם ואחדות־העבודה. מפ״ם יש
ויכוח ניהלתי י1א העם" ״קול של מושקה

קראטיה. הדמו־ על מגז הוא דווקא מדוע עקרוני,
 בפי כאילו שנאמרו הדברים הם שקר
 מחי־ קיבל כסה ושרת. דיי; משה על -קהל

 אחריו. שרץ בלבד, אחר אדם של אות־כפים
״קול לאיש נתן לא כסה של שוטר־ראשו

 זועם היה לא ההמון אותו. לראיין ישראל״
 מארגני הקומוניסטים, המרכז. חברי בצאת

 חברי למשטרה. נלקחו או נעלמו ההפגנה,
 הצופים שורות בתוך בשקט עברו המרכז

למכוגיותיהם. עד
 תל־אביב אלמוג, יוסף

אלנזרגי. יוסף כמו נימעט :שמע

והפד־טה הסטודנטים
ב ביותר והמעוררת המעניינת התופעה

 היא המדינה, קום מאז הציבוריים, חיינו
ל בקשר והסטודנטים, אנשי־הרוח פעילות

ה לענייני ערים היו אילו לבוז. פרשת
 שהם כפי האחרונות, השנים בעשר ציבור
 לא: מניעים היינו שלא יתכן כיום, ערים

 לא. לעולם מאשר מאוחר טוב אבל שהגענו.
האדישות! בים שוב ישקעו שלא והעיקר:

ירושלים לוין, נחמן
 כתרומה ל״י, חמש של פר בזה מצרה הנני

 הרטוקראטיה. על להגנה הסטודנטים הועד
יותר. לתרום כרגע באפשרותי אין לצערי

תל-אביב שם, בעילום
ה לקרן התרומה את יעביר הזה העולם
 למשלוח כתובת הסטודנטים. של פעולה

 בכל 56־3790 מס׳ חשבון נוספות: תרומות
דיסקונט. בנק סניפי
 לצורה כללי באופן להתייחם ברצוני אין

 בפגישת שנאמרו הדברים בעריבת ילאוכז,
שמ עם הסטודנטים

ה (העולם פרם עון
 ברצוני ).1221 זה
 דברי את לתקן רק

 ססויימת: בנקודה
 שזיקנתו אמרתי לא
 ביישת בז־נוריוז של
 אם כי צעירותו, את

 לקבוע יש שבצער
 ב;־ של זיקנתו כי

הפ בעניין נוריון,
 את ביישה רשה,

 ה־ כל עם צעירותו.
 ההשגות יזסתינויוח,

לר וחלוקי-הדעות
ופ מרעיונותיו בים

פ בתקופת עולותיו
פרלמד עד הציבורית עילותו 1 להצטער יש לפרשה,

 סיבות עקב הגיעה כבן־נוריון אישיות בי
 מביש למצב עליהן, לעמוד המקום כאז שלא

זה. וכסובד
תל־אביב פרלמן, צור

הצכאי רמימשל
 הפרשה מתחומי אחרוג אם לי תסלחו
 אל מפא״י מרכז לתוך מחדירה ואעבור
בירו הסטודנטים לפארלמנט חופשית כניסה
 לבטל ״יש ההצעה: יומו סדר שעל שלים,

כיום.״ הצבאי המימשל את
 על ויתרתי הדיון, למחרת הרב, לצערי

 עתונים, כמה לקנות מנת על צהרים ארוחת
 להחלטת בקשר תנובתם את למשש בתיקווה

 יש בי קולות, ברוב הסטודנטים פארלסנט
 לתדהמתי כיום. הצבאי המימשל את לבטל

 חצי על ויתרתי המחרת ביום אפם.
ש היחידה הברירה אפם. ושוב ארוחה,

 הופעת ליום בעצבנות לחכות בפני: עמדה
 אפם. שוב — העמוק לצערי הזה. העולם
 כי ויתרתי, לא צהרים ארוחת על אומנם
בתוכנית. היא הזה העולם קניית
ה כאיש לבכם, תשומת את מפנה אני
 את לכסות יש כי הישראלי, הערבי רחוב

 חשיבות בזה ורואה הסטודנטים, החלטת
רבה.

 ירושלים העברית, האוניברסיטה עבד, א.
 רבת חשיבות זה בנושא ראה הזה העולם

 ולא הסטודנטים, פארלמנט החלטת לפני עוד
 ה־ בימול את לדרוש כדי להצבעתם חיכה

הצבאי. מימשל
ז׳אקי ועוד ׳אל,י ז

 הזה (העולם ז׳אקלין דוגמניות ארבע
 שאם בטוח אני פאנטסטיות. היו >122)1

 לא במיטה אצלו מהן אחת מוצא היה קנדי
המקו אשתו אינה שזו אפילו מבחין היה
רית

תל־אביב ישין, יגאל

ץ אה כן,
 בגולה שסובל ישראלי כל וכמו מאחר

 העולם את קורא אני נם מקום, באיזשהו
 תהיה שהרמה שאי־אפשר יורע אני הזה,
 גליונכם אבל שלכם. המאמרים בכל שווה

 אני טוב. לא מאוד שארגיש לי נרם האחרון
)1218 הוה (העולם אמנות למדור מתכוון

 כותבו, או עורכו את לקחת צריד אשר
קרציות לו לדהור באוזנו, אותו לתלות

 לתור החופז מלוא
 ולהצביע הבגדים

״זה ולומר: עליו
בפר האשם האיש
 להושיב או שה!"
בי שאול טול אותו

שיס שלם ערב בר
 של מהבדיחות בול

יסודי. באופן ביבר
 שאני מה בקיצור,

זה: לומר משתדל
ה הרוחות לכל מה

ה על הזה מאמר
ה־ האם פנטומימה?
 נדבקה פאנטומיטה

של באוזנו כקרציה
היש הבידור עולם

ה עולם את ראלי?
 משווה אדוני בידור
 ואותנו עזוב לבלב

אה? בז, לקרציות,
 שזה צר כל־כר אדוני של האינטלקט האם

 ששמה ניפלאה אמנות על לומר לו שיש מה
 עדיין מארסו מארסל אומנם פאנטומימה?

 פאנטו־ וטפיץ העולם ברחבי כטלד מוביל
אשר הם הישראלים ביהוד אד מימה,

 וה־ מנונדים מקומות מיני לכל מגיעים
 כלל נראית לא עושים שהם פאנטולימה

 הצופים, בעיני כלב באוזני כקרציה וכלל
להיפר. אלא

 טובים אינם וזה שזה לומר אתה יכול
דחי אבל דעתך, לפי פאנטומימה, כאמני

 זה אין ובכלל, קרציות! על תדבר אל לק,
 מנסים אשר צעירים לזוג נאה עידוד
להקת אל ברכותי וכל מאין, יש ליצור

״דימויות״.
 כשקראתי לירי היית שלא טזלד אוד,
ללא אותר מקרצף הייתי ודאי זה. מאמר

רחמים.
 ניו־יורק ארקין׳ ג׳וקי

 אמנות־השתי־ נציג מפי אריכות־דיבור איזה
קה!

ככפר אויר מיזוג
 כל בתוך היושבים התלמידים אחד אני
 בבתי חברים לי יש הירוק. הכפר ׳על הטוב
 ה־ את רואה ואני אחרים חקלאיים ספר

לטובתנו. הגדולה הפלייה
גר מנהלנו מפי נתבשרנו זה חופש לפני

 סינט- מסר בניית הפתעות: שתי על זק שו!
מש וקניית בו, הברוד בל עם בכפר, סקופי

 על נוסה וזה מחוץ־לארץ. שנתרם בכסה דר
שבכפרנו. הרבים המותרות כל

 אוויר מיזוג עם מיוחד חדר למשל, יש,
 או בכפר, ללון הרוצה חשוב מפא״י לחבר

 עצמנו: את שואלים אנו פעם לא לנוח. רק
אלה? לכל הבסה בא מניין

 את לפרסם לא אבקשכם מובנות, מסיבות
שמי.

הירוק הכפר תלמיד,
העובדות אור

 >1210 הזה (העולם פורטוגל על ברשימה
יש למדינת בדומה ״בפורטוגל, כי כתבתם

 הטלת המאפשרים חירום, חוקי קיימים ראל,
משפ בירור ללא אדמיניסטראטיבי מעצר
 — חוקי־חירום קיימים שבישראל נכון, טי."

 פחות לא לזה הסיבות את מכירים ואתם
 דוגמה להביא תואילו אולי אבל — ממני
 בימינו? אדמיניסטראטיבי מעצר של אחת

 שהיא כר, כדי ער אתכם מסנוורת השינאה
אובייקטיביות. של שריד כל מכם שוללת

חיפה הר־זהב, א.

 לפיו פועלת הזה העולם שמערכת האור
 והוא הר־זהב, הקורא העובדות, אור הוא
אדמיניסטרטי מעצר העובדות: ססנתר. אינו
 הוטל, המנדט, מימי החירום חוקי לפי בי,
 ״זבולון״, הימי, הנוער מפקד על היתר, בין

 מחתרת משפם בעת בראש־פינה שנכלא הלוי,
 מנקס וסףי על וכן חודשים, למספר צריפין
״לסיבות בנוסף וזאת — חרותי ויעקב

 ללא־ ערביים אזרחים על היינו — הידועות״
ספור.

ץ יחס זה
לבית־החולים אשתי נכנסה 1957 בשנת

ב טיפלתי אני בבאר־יעקוב. לחולי־רוח
 ראיתי לה. שהניעו כספי־הפיצויים קבלת

 יפה בעין ראתה לא בית־החולים שהנהלת
אש־ אצל ביקורי את
אפוט נתנו הם תי.

ל הכסף על רופסות
כ ולי אפוטרופוס,

 לתת סירבו בעלה
 עשתה אשתי אותו.

למעני. שביתות־רעב
 מנהל את שאלתי

 למה ביודהחולים
שטי כבעלה, אני,

 לא בה, ומטפל פלתי
ה את לקבל יכול
ש ענה הוא כסף.
 בן־אדם שאני מפני

 לתת פוחדים אז עני
הייתי אם לי נותנים היו הבסף. את לי

 כך מזה. חוץ כסף הרבה לי והיה עשיר
בית־החולים. מנהל אמר

ה בעזרת שיקום לקבל לי לעזור במקום
הסוצי מהמחלקה שיבקשו לי הודיעו כסף,

למל וטההלינה תל־אביב עיריית של אלית
 לנו. יעזרו שלא בנו שמטפלת בשחפת חמה

יחם? זה
תל׳אביב קליין, ג.

 הדעות,״ לכל גדול, לא כסף סכום הוא לירה ״חצי
החיילת. אומרת
 היום הוצאות מתקציב לירה חצי לחסוך קשה לא אף

 לירות חמש של בסכום כבר כי כדאי, ולחסוך השוטפות.
 בה תכנית ״חסכון־פרס״, בתכנית חשבון לפתוח אפשר

שחסכת לירות שלוש לכל אחת לירה תתווסף

שלך! החסכון תכנית - ״חסכון־פרס״

ק ג ע נ ג ו ק ס י שראל! ד לי

כריכות לקבלת אחרון יום
,61 בפברואר 27 שני, יום הוא הזה״ ״העולם

 במשרדי בערב שמונה עד שש השעות בין
 ככר (על־יד 8 גליקסון תל־אביב, הזה״, ״העולם

 23ה־ זה, חמישי ביום שגם כמובן דיזנגוף).
השעות, באותן כריכות, מתקבלות לחודש,
הכריכה. לירות חמש במחיר

12223 הזה העולם


