
 ?!אנו אלו, מעיז תמונות אר — התמונות
 אדם, לנו מראות ,להפצת! דואגים עצמנו

 משקפיים. מרכיב שאפילו רגיל, אנוש בז
 פניו, את ישראלי כל מעוות בארץ, כאז

 אבל לדרכו. ופונה מתבדח, או מתמרמר
בחו״ל?

 קורבז; תמונת — התמונה תהא בחו״ל
היהודים. קורבז

חיפה אליעזר, ד.

 זרי־ על מחמאות
המש בכיסוי זותכם

הו מזה, חוץ פט.
במט דביקות כחתם

ש מדי ?פרסם רה
האחו בשער בוע,

 הזה, העוקם של רי
א עירטוק. תמונת

 בשער אייכמז פיקו
עירום. הוא האחורי

ת״א מנוסי, דידי
ערף של ערכו
 עסוק העוקם כק מה? מתיאשים, קא אתם

 מרפים קא אתם ורק אייכמז, משפט עם
 העורר למאמר כוונתי ומספיחיה. מהפרשה

 את המנתח ),1229 הזה (העולם חאקי״ ״צבא
 באזורנו השלום כי בן־נוריוז, דויד הצהרת

 תרד שהפרשה אסור כי כר. המשיכו יופר.
היתה. כלא ותיעלם מהפרק

תל־אביב גרוס, אבי

 רואה החרות שתנועת טועז אבנרי אורי
שב ״דבר ״אידיאולוגיה״, ״ערד״, בצה״ל

 עושה הוא אלילים״. לפולחז ו״נושא קדושה״
מנאו בודדים משפטים השוואת על־ירי זאת

 השישית הוועידה בפתיחת בניז מר של מו
 בתוכנם, רומים למשפטים החרות, תנועת של

 וינאל דייז בדנוריוז, ה״ה על-ירי שנאמרו
ידי!.

 צודק הוא ולדעתי בניז, מר אמר אומנם
 חשוב, לאומי ערר הינו שצה״ל בהחלט,

 ברם, קיום. לנו אין שבלעדיו מכיוון וזאת
 דוגלת החרות תנועת כי נם, הכריז בניז מר

 האזרחית הרשות של המוחלטת בעליונות
 המרינה. של הטזויינים הכוחות על הניבחרת

 בצה״ל ליקויים קיימים שאכז בניז, אמר בז
ש יטעז בסנוורים מוכה מיליטאריסט ושרק
ליקויים. קקא צבא קיים

תל-אביב רויטמן, דרי

עמים־אחים
 בביט־ פירסם הפל״ז ני לקרוא שמחתי

 אל־ למעז הישראלי הוועד הקמת על אונו
 — )1229 הזה (העולם החופשית נ׳יריה

 במיוחד חשוב ביותר. אוהדת בנימה וזאת
ה העם עם בהקשר ״עמים-אחים״, הביטוי
הערבי. והעם ישראלי

בל שנים שלוש לפני לישראל עליתי אני
 בשלב באלנ׳יריה המלחמה היתה ובזמנו בד,

הלוח אמרו אז שכבר זוכר אני מאוד. קשה
 לתמוד שצריכים ליהודים המוסלמים מים

 לא אבל יסולקו. בסוז* הצרפתים ני נהם,
 הם כי לפל״ז, להתניים היהודים בשביל קל

 אנחנו עכשיו בצרפתיים. לגמרי תלויים היו
בביט לקרוא וטוב צדקו, שהלוחמים רואים

 ״עטים־ על מדברים עוד שהם הפל״ז און
 למשל, המצרי, הקו את קיבלו ולא אחים״,

 הם — בכלל והיהודים — שהישראלים
הערבי. העם אויבי

תל־אביב חסין, אדמונד

הרצח! גגד
 מר של אופקיו אח קמעא להרחיב ברצוני

 )1229 הזה (העולם שטען אבנרי, אורי
 הישראלי הנורם הזה״ ״העולם היה כאילו
וב קיביה. פעולת את מיד שנינה היחיד

הקומו המפלגה בטאוז העם״, ב״קול כן,
 זאת ,15.10.53 מיום הישראלית, ניסטית
ה פותח המעשה, היוודע למחרת אומרת,
כד: הראשי מאמר

יש על-ירי אתמול שבוצע ההמוני ״הרצחהרצח! ״נגד
 שבעבר קיביה הערבי בכפר מזויינים ראלים
 לגנותו שיש מחריד פשע מעשה הינו הירדן,

 חסרי־אח־ אנשים רק גינוי. של לשון בכל
 לבטחוז דאנה כל וחסרי חסרי־מצפוז דיות,

להח יכולים הבין־לאוטי, ולמעמדה ישראל
 של קר בדם רצח מעשי ביצוע על ליט

בשנתם." וזקנים ילדים נשים,
חנה יד קומאי, אליהו

יחיה באמונתו צדיק
ה ראש על לקרוא שטחתי דתי כיהודי

 יושב-ראש והוא הוא, מסורתי כי מערכת
 הפסוק: יאמר עליו הפסח. חג ליל בסדר
 כל ייאמר: העתוז ועל יחיה. באמונתו צדיק

 תקום לשוז וכל יצלח לא עליד יוצר כלי
תרשיעי. למשפט איתר

ירושלים בר־כוכבא, יצחק

דליה של האמת
 (העולם מגרמניה בראוז, רות הקוראה

 על לביא דליה את משמיצה )1229 הזה
 הסרטה לצורכי — עירומה שוכבת שהיא

 שחקן שאינו אייק, ואז פיטר השחקן עם —
גרמני. אם כי צרפתי

 העולם מלחמת בתום להעיר: לי הרשו
 נציג בתור לברלין הנעתי כאשר השנייה

 בדצמבר הפולני, הצבא של ההסרטה תא
 הוא אייק. ואן פיטר את שם פנשתי ,1945
ביחי ושירת אמריקאי קציז של מדים לבש
 נפגשתי האמריקאי. הצבא של ההסרטה דת

המל נזמז כי לי וידוע רבות, פעמים עיטו
 ארצות־ צבא של קרבית ביחידה שירת חמה

 מולדתו, גרמניה, את הגרמנים. ננד הברית
 עלות אחרי פוליטי, כמהנר ,1933ב־ עזב

לשלטוז. היטלר
בת-ים וולנסקי, יעקב

התעצלה לא חיא לביא. לדליה הכבוד כל

 ארוד מיכתב ולכתוב ועפרוז, נייר לקחת
 מדוע להסביר כדי הזה, העולם לקוראי

 מה חשוב לא בסרטיה. מתפשטת היא
ב אותי שיכנעה היא ונגד; בעד הסיבות
 לארץ קשורה עוד שהיא וגם האישי יושרה
 אומרים מה לה איכפת היה מה אחרת הזאת.

 בסיכום: שלה? העירום על כאז וכותבים
תמש אותה לראות התייאשתי לא עור אני

 רכשה כבר שהיא אחרי ישראלי, בסרט תפת
בינלאומי. שם לעצמה
 בריעות תתחשב לא אז שנם מקווה אני

ה את תלביש ולא שלנו, הפרובינציאליות
 ריעות של בסחבות שלה האטנותית אטת

עלובות. קדומות
תל־אביב ששון, אפרים

לקללה כריכה
 הזה (העולם בבריכה״ ״ברוגז הכתבה

וכזב. שקר דברי כולה ),1223
 יוסח מר את היטב אני מכיר במיקרה

 שלנו הרנולים המומחים אחד (אגב, סלקי
השחיי טובי של ומדריכם בספורט־המים,

 נחום את מכיר אני רבות). שנים זה נים,
 מכיר אינני אבל לשעבר, מצטיין כשחייו בור
 אם מספיק זה ואיז מצטיין. כמאמן בוך את

כד. על מכריז הוא
 מבית־הספר ממש נזרק שבור לרבים ידוע

מיני ידע חוסר מתור בקלז, הנוח לתרבות
 בארצות־ גם אנב, זה. במיבחז לעמוד מאלי

המ קיפוט אצל ביותר השתלם לא הברית
 ומי בישראל, פעמיים ביקר קיפוט הולל.
 ה־ לכז זאת. עשה ממנו, תורה לספוג שידע

מיני זכות לו מקנה אינה בור של אסמכתה
להחפאך. מאלית

 מייצג איננו שבור בטוח אני מכבי כאיש
 שלברית-םכבים-תל-אביב מאחר תנועתו, את
 לשם לטאמנים־ארציים. לבחירות מהנדס איז
 יוסח מר ואם ניבחרים. מוסדות קיימים כד

 לא-שווה, כה שותח לקבל מוכז אינו טלקי
בחכמה. עושה שהוא חושבני

חיפה וייס, יואל

ובכוד הערצה
 של לספרו מקום שהקדשתם עשיתם טוב

בבי ).1228 הזה (העולם תידהר דויד מר
 ומתמיד מאז היה תידהר דויד השם תנו,

הכי המנוח אבי כי ולכבוד. להערצה נושא
 היישוב, למען רבות שפעל כאדם עוד רו

 שאיז חבל מה זו. הערכה בי נם נטע והוא
 כזה. אדם ולרומם לטפח יודעת הממשלה

 לפרסים זוכרים בהרבה ממנו פחותים אנשים
 הוא אבל עבודותיהם, ביצוע לשם ולמענקים

ה האישי. בכוחו הכל את לעשות חייב
מכרי איז מדוע למשל, שלו, אנציקלופדיה

 לאומי, תרבותי מיפעל כעל עליה זים
 בחיבורה לשקוד תידהר למר ומאפשרים

יומיומית? פרנסה של דאגות או אירגוניות דאגות ללא
תל־אביב אבוטבול, נוח

גכוה מתח
 הנה אצלכם. קראתי לא עוד כזאת מתיחה

 ל- תמונתם את בטשותח שולחים חברה שני
 אחד כל כד, ואחר לרותי״, ״מכתבים מרור

 כ־ ,הדדיים מכתבי־השטצה שולחים בנפרד,
 מתור התמונה, את ששלח הוא השני אילו
 ).1229 הזה (העולם חברו את למתוח רצוז

אותי. למתוח הצלחת לא הא, הא, הא, מסיימים: ושניהם
ירושלים רינגלר, נתן

שולחן כדי סדר
 שכתבתם יום באותו הזה. להעולם הידד
 חברת לי נתנה )1228 הזה (העולם אודותי
 לתל־אביב בהקפה נסיעה באילת ״אג״ד״

מה רזיאל מר עם בשח־רחוק דיברתי ושם
ב והתחננתי סוכנות,

 כיסא לי שיתז פניו
ו שאני כדי ושולחן

 את לערוד נוכל בתי
 הוא עליו. הסדר ליל

 לי יעץ הוא סירב.
 מישהו אצל שאזדמז

חוד כאז אני לסדר.
הז־ לא ואיש שיים
 פה לביתו. אותי מיז

 מידבר זה באילת,
ה מידבר נם —  נאלצנו לכז לבבות.

הסדר, את לערוד
בח הראשונה בפעם
— אבנים על יים,

 גם עליהז ולשבת
בז.

 ראש אשם? מי
 באים אילת. העיר

מבית־ לקוחות אלי ה וממשרד המשפט
 לא לי וכשאיז פנים,
 כיסא ולא שולחז

חוז ולא בורחים הם
גוו אנו לכז רים.
 עובדה ברעב. עים

שעי היא מחפירה
 הילוותה אילת רית
 טריסטר ישראל למר
 לפיתוח ל״י 8000
 ספורט של פרטי עסק
 ממני ואילו ימי,

 אפשרות כל מונעים
ושיכון, פרנסה של ה לכל שנותנים כמו דויד

אמר: קוהלת עולים.
 מנחם." להם ואין העשוקים את ״ראיתי
 המלה. שלמה בזמז עתונים היו שלא כנראה

 ההם ואל מנחמי־עשוקים ישנם כיום אבל
 ה־ השבועון שאתם מברככם אני חעתונים.

 את היישוב כל בפני שגילה בארץ ראשוז
המחפיר. מצבי

אילת דויד, יצחק עורךדין

 ״אגור״. חסכון בתכנית לחסוך לי שכדאי אומר אבא
 לירות 2 הבאתי זאת. בתכנית חוסכים כבר בכיתה כולם
ראשונים. בולים ושני כרטיסיה קופה, לקבל: רוצה ואני

 חשבון יש לו כי יודע, והוא לי שכדאי אמר אבא
 לכל אחת לירה נוספת בה תכנית ״חסכון־פרס״, בתכנית

נחסכו. שכבר לירות שלוש
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