
מכתבים
ולכית־הסוהר דשדטץ

 ממאמרו עמוקות התרשמתי ותיק כקורא
 (העולם הסודי" ״התיק אבנרי, אורי •קל

לפרשה. בקשר ),1224 הזה
 שאינה בצורה הכותב, מאשים זה במאמר

פ לשתי משתמעת
בז־ מר את נים,

ההו במתז גוריו!
ו לעסק־הביש, ראה
ואח דיי! משה את

זיוף, במעשי רים
ועוד. הונאה

 אם אלה, מעשים
ש כפי הם, אמת
אי! הכותב, סוע!

בשתי עליהם לעבור
 או התפטרות קה.

ראש־ של פיטורים
ות• דיין הממשלה,

אי! הבכיר, קצי!
להע יש די. בהם

 ובמידה לריז, מידם
ב אשמים ויימצאו
אלה, פליליים מעשים

אם ואפילו הדי!, את להת יהי? רייבים
מטושד. במאסר כרוך זה יהיה

אבנרי של טענותיו אם זאת, לעומת
ש העובדה את הוא מנצל אם שקר, ה!

קוראים רבים אשר עתו! עומד לרשותו
 אורי של דינו אחר — אותו ואוהדים בו

עונשו את ולרצות להישפט והוא: אבנרי,
ממושכת. תקופה במשך בכית־הסוהר,

ברי נשארת זאת, בארץ צדק קיים אם
 ואורי למאסר בדנוריו! בלבד: אתת רה

! וידידיו אכנרי ו ט ל ש  אב- או — ל
, וידידיו נרי ר ס א מ  — ובדגוריוז ל

בשלטון. הלאה
ראשוז־לציון אביגד, שלמה

 שכחתם הפרשה בעני! כתבותיכם בכל
ו בז־נוריוז ביז המאבק אחד: .דבר רק

 במאבק אלא זו, בנקודה התחיל לא לבוז
 טעז כאשר במדינה, המעשי השלטה על
ה מעל היא ״ההסתדרות כי לבוז מר

 לקבל חייבת ההסתדרות איז וכי מדינה״,
קומוניזם כלוטר: המדינה. מרות את

כמשמעו. פשוטו
 שני בי! בארץ מלחמה שנערכה העובדה

העיקרית. היא ריקטאטורים,
הקומו מניני להיות הפכתם מאימתי

ניזם?
אי־שם קורא,

 בכל אשתך? • את להכות הפסקת מאימתי
 המדינה עומדת הקומוניסטיות, המדינות

 ההסתדרות ואין הפועלים, להסתדרות מעל
המדינה. של מבצעת זרוע אלא מהווה

 בשבועות לבוז של לאוהדו שהפד כאחד
 לבוז מר את לשאול רוצה אני האחרונים,

 כי ידע לא או ידע ״האם :פשוטה שאלה
הגר המרצחים לירי מועברות ״כור״ מניות
)?״.1225 הזה (העולם מניים
לבוז! ממר ברורה לתשובה מצפה אני

תל־אביב נתן, י.
 מישיבודהנצת ראש-הםםשלה כיסא שיחדור

 יתר ביז בכנפיו, לנו יביא בז-נוריוז, של
 על• שהומלצה הטלביזיה, את גם המתנות,

 שונא ושבז־נוריוז, — מומחים ועדת ירי
עלינו. אותת אסר ה״סינמאים״,

רמת־השרון דרור, חיים

 אליהו הנכבד, קוראכם של למכתבו חדחז
 לוותר החליט כי שצייז מרחובות, מסעודה,

 הד־ למפלגת הוקרה כאות בשבת העישוז על
 להצטרף שלא שהחליטה על תית־הלאומיח,

 הכותב אם ).1224 הזה (העולם לקואליציה
 את הנ״ל במפלגה רואים וחבריו הנכבד
ההכרעה. ביום אליה נא יצטרפו דרכם,

רחובות פ., מ.

ר,אמס(* אונזר
 כל-כר לינאלי הזה העולם איז בטשקנו

 מנת על תכופות, לעיתים רוכשו, אני אר
 שונות, קצת במשקפיים ארצנו את לראות

צודקות. די ולעתים
 ממש ),1223( הזה העולם את בקוראי אר

 לפרסם אתם יכולים כיצד זוועה. אחזתני
ולכתוב קאטפף״, ״טייז הסרט של זו תמונה

 כי להבטיח ״עלינו לה תאומה בשורה
 לחשוב אפשר בישראל״? יקרה לא הדבר
לנאצים! מנהיגינו הופכים מחר שהנה

אורי של מאמריו את אני מעריך לעיתים 4
ותקופתו" איש — ״אייכטז כמו אבנרי,

לירי, נופל היה אילו הפעם, אד ועוד,
 לכתוב יכול חיה אם יודע אינני מט׳ע
לו. יבוש בחייו. אי-פעם עור

ה במדור ואת לפרסם חייבים אינכם
מכתבים.

גלבוע דואר א.,

 העורך ההזדמנות. דאיש־הגלבוע תהיה עוד
 בספרו זו שאלה של הקורה לעובי ייכנס

שבוע. בעוד להופיע העומד הקרם, צלב

שדים כרכבת אחוות־עמים
 מכפר קאסם פואד של למכתבו תשובתי זו
 שיקרתי כי טעז בו ),1223 הזה (העולם רמה

 פני העמיד קאסם, עזאם שאחיו, כשכתבתי
 לפני יהודיות, בנות עם ללכת כדי יהודי
).1221 הזה (העולם הנבול את שעבר

 מה אבל מצטערת, מאוד אני פואד: ובכז
 חי באמת הוא גדול. שקר זה אומר שאתה

 את לבקש באמת צריד אתה בדוי. בשם
 באום! הדבר את יודעת ואני מאחר סליחתי,

 אז האמיתי, שמי את יודע היית אם סודי.
 כבר אתה כי כך, לכתוב מתבייש היית

 הטורה. אחותד עם יחד בביתי, ביקרת
 יותר קצת בדיבורים לנקוט שתדע אקווה
יפים.

ש מטה גרוע יותר עור מניע לאחיר
 אמונה נחנו היהודים אנחנו כי לו, איחלתי

כפולה. וחרפת בושה לשווא. — בכם
 את לד לשלוח מוכנה אני תרצה, אם

 חתימת־ידו עם קאסם, עזאם של תמונתו
 לרמוז וכדי אברמוביץ. ניסן בשם מאחור,

״איד אחיד: את השופטת אני, טי לד
 ברכבת־השדים?״ וביחוד בלונה־פארק, היה

 באר־שבע אלימלך, מרים
 בין הוויכוח את ולתמיד אחת לחסל כדי

 לשלוח נא קאסם: והקורא אלימלך הקוראה
הנדונה. התמונה את למערכת

בשחור־לבן דיוקן
 1 של האישי סיפורה

משכנע ),1225 הזה

רום
 יש, יטי-לימוד. אתת,

 לדעת טוענת, שהיא בד
 פיטוריה באו כאילו

לאפריקאי.

 (העולם רום דליה זורה
 ספק אין בחלקו. רק

האפ אל יחסה כי
ו כנה הוא ריקאי
 איז ולמעשה עמוק,

נול דליה בכד. פלא
 בארץ, וחונכה דה

 סוב! שכזאת ובתור
משכ להיות שעליה

 מרגשי ומעלה מה
ו מכוערים גזענות

 עור מה קטנוניים.
 האישיים שהערכים

אי האפריקאים של
בספק. מוטלים נם

משכ אינה דליה
פי כי בטענתה נעת

 ללא נגרמו טוריה
 והיא מאחר הצדקה,

 בכד בעצמה מודה
 לא החסירה, כי

 על להצטער איפוא,
 הרקע, סילוף מתור י

מידידותה כתוצאה

הרצליה פיק, יונה

סקנדליה! אחת: במילה
סבריה גלעדי, אסתר

 מנחמיה אנשי דברי אח בעיוז קראתי
 ).1225 הזה (העולם דליה את המאשימים

 דבר אד נכונות. שלהם ההאשמות שכל יתכז
 האלה הצודקות הסיבות כל לי: ברור אחר

*לי לולא דליה, לפיטורי מביאות היו לא
 הנשמות את שזיעזעה אפריקאי עם בתה

מנחמיה. של הטובות
חיפה ניידר, שולמית

 קצת מזכירות מנחמיה, אנשי טענות
 הטובים חכי החברים מן ״כמה הפסוק: את

״ יהודים, הם שלי בל... א
תל־אביב לויט, הרמן

השכיעי הצעיף
 של למכתבה ידיים בשתי מצטרף אני

ב בפרט ),1225 הזה (העולם הררית חיה
החחסדותכם. עניין

 מורא ״בלי צבועים, די שאתם תודו
 לא מחוכמות ובתשובות משוא־פנים״. ובלי

האמת. את להסוות אפשר תמיד
חיפה הר־זהב, א.

לאד לנסות, מותר אבל

 הררית לגברת לתת שנחפזתם חושב אני
״פלו בסרט ישראל את לייצג הרשות את

 ההיסטורי חסטריפ-טיו את בו ולבצע מה״,
הצעיפים. שבעת של

 חבר־שופטים המערכת תמנה מציע: אני
 ותוזמז בהגרלה, שייבחרו קוראים, 12 של

 בפניה. הריקוד את לבצע הררית הגברת
 בסדר. זה אם תחליט הוועדה

מתנדב. אני פוריטאני, שאני למרות
רסת־גן גרמן, מי

 דן, בשם בקורא מעשה
 פוריסאן. היה שדווקא
 הצל למען אך
 — ישראל כבוד את
מוכן. הוא צעיפים להוריד

אייבמןז נתפס איך
 הכוזבת טענתה נגד תוקף בכל טיחה אני

 היא תפסח כאילו גלילי, לילי הגברת של
 ״ראדיו״, השבועוז בעזרת אייכמז, את

).1225 הזה (העולם
ברחוב הלכתי אחד יום ככה: היה זח

 לא אם רואה, אני ומי איירס, בבואנום
מש עמי היתה למזלי אדולף? מיודענו את

ב המשקפת, דרד באייכטז הסתכלתי קפת.
 בעודו מאוד. קטז שהפר כד הפוכה, צורה
והכ אצבעות שתי ביז אותו תפסתי קטז,
 במטוס חזרתי גפרורים. לקופסת אותו נסתי

 לא הוא זח (פרם ״אל-על״ של הראשוז
לשיז־ביח. אותו ומסרתי לפירסום!)

 בלתי- משקפת דרד רק בו מסתכלים עכשיו
 יכול ולא גדול נורא שהוא כד הפוכה,

המנעול. חור דרד לצאת
ראשון־לציון אוכמני, יגאל

ביותר המשובח הברנדי
ם י נ כ ו ס : ה ם י י ל ל כ ה

65396 מל. ת״א. .19 לילינבלום רח־ בע״נו, הכרם חב־

12263 הזה העולם


