
מכתבים
והפלמ\<ם מפא״י

 הכאובות הבעיות אהת את הופכת מפא״י
 השלום בעיית - ימינו של ביותר והרציניות

בלתי־ גזענית הסתה של לנושא - היהודי־ערבי
י ״ א פ מ

מרוסנת. הכנות איפה
כבודה. וזה ענינה זה הלב? ואומץ
 אומץ לה אין למה מפא״י, את שואלים אנו אך

 בפגישותיו הסבים בן־גוריון שדוד בכך, להודות
נשיא ועם דיפנבייקר קאנאדה ממשלת ראש* עם

תסתירו מדוע

 בבוא הפליטים להסדר לסייע קנדי, ארה״ב
מן חלק תקלוט שישראל נכונות תוך השלום

ומן מחבריכם
 כחירות: לצרכי ולהכרזותיהם לזה מה הפליטים?

אהד!" פליט ״אך
הציבור

נאלץ שבן־גוריון להודות, האומץ לכם אין מדוע
של עמדתו את

משמי הנכם אותה מפ״ס בעמדת מקלט למצוא
שוביניסטיים? יצרים מגרים אתב מדוע צים?

בן־גוריון דוד
בעניין

אותן עמדות על 15.8ה־ עד לוחמים הנכס מדוע
הבחירות? לאחר יוס תזנחו הפליטים?

לתלונה כתובת
מאור על כתבתכם את רב בעניין קראתי

ו ),121 הזה (העולם הצפוני הנבול עות
 הכישה שישראל שהתלונה למסקנה הנעתי

 לא-נבונה. לכתובת נשלחה הבטחוו למועצת
התלו את מניש הייתי ישראלי, כסתם אני,

המרכזית... הבחירות לוועדת נה
תל-אביב דביר, דויד

לאפיה.♦.״ ״תנורים
 להכות שמוכן אבנרי, לאורי הכבוד כל

 (העולם המערבית גרמניה בעניין חטא על
 לאייכמן שיש מה ששמע אחרי ).1241 הזה

 בקשר בארכיונים חיטט שקצת ואחרי לומר,
למסקנה הגיע גלובקה, האנס של לפעליו

ה לשלום מסוכנת אדנאור של שגרמניה
 ישראל ממשלת שגם מקווה רק אני עולם.

 פעולה לשתה יכולים שאיננו ותבין תתפכח
עמנו. מרצחי עם

ירושלים שפר, דבורה

 כעסתי בהתחלה צודקים. שהרוסים בחיי
 .אייכם! משפט ניהול את שהשמיצו עליהם,
יודע לא אני אבל כועס, עוד אני עכשיו

שמשמי הרוסים על יותר: כועס אני מי על
שנתנה ישראל ממשלת על או אותנו צים
להשמיץ. אפשרות להם

פתח־תקוה כהן, דויד
 ספר מתור ציורים, שני לכם שולח אני

יום- פיטר של פרי־עטו להתפרסם, שעומד
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בהקדת. אווזג

:על חתו□

 ל״י 3.75 :שנה לחצי מנוי דמי ל״י 7.50 : לשנה מנוי דמי
 וזר־אביב ,3006 ת/ד. והגזיבהרה: תנזנורכוז כתובת

 ?״ בהפקדה אשם ״מי :גרינבוים יצחק עם שיהה : 8 מם׳ נליון
 על שלם יששכר * בבחירות לבון פרשת על ילין־מור נתן *

 על אבנרי אורי * אלג׳יריה על עומרי בנימין * נלובקה פרשת
צר איכרי מרד על גפן שמואל * בשואה שרת משה של חלקו

 מיל־ אורי * פנקס ישראל של השירים ספר על דליה ה. * פת
ויזלטיר. מאיר של שיר * המופלאים" ״שבעת הפרט על שטיין

יוסטינוב לפי וגלובקה אייכמן
 וכשחקן כמחזאי הידוע יוסטינוב, טינוב.
 על הקאריקטורות בספר כצייר, מתגלה

בני-ארם״. רק ״היינו בשם הנאצית, התקופה
לונדון קליין, אלי

סטינוב מאת וגלובקה, אייכמן  ראה — יו
מן מתחת ציורים. איינ ב: ל ת  לא ״ריבגו נ

פן אלא ׳אישית, היהודים עם היה קולק באו
 כמה ״עד כתב: לגלובקה מתחת טיבי.״
ם שימשו לי, שידוע לאפייה.״ רק התנורי

 בשם מוחה, הדמוקראטים המורים ״סיעת
 שיגור על וערביים, יהודיים מורים מאות

 המיקצו־ בחינוד מורים של רשמית משלחת
 שיגור גרמניה. למערב והקדם־מיקצועי עי

כאו אייכמן, משפט של בעיצומו זו, משלחת
 האגם כדוגמת נאצים השורצת ממשלה רחת

 הוא הגזעניים, נירנברג חוקי פרשן נלובקה,
בה. ולמשתתפים המשלחת לשולחי קלון אות

 החינור שמערכת ידוע זאת. רק לא אד
 טרחה לא ואף השכילה לא המערב-גרמני

 ההיפר מושבעים. מנאצים מנננונה את לנפות
 לפי ׳סוב מתנהלים בתי־הספר הנכון: הוא

 השוביניסטיודמיליטאריסטית המסורת מיטב
 כים־ משתיקים ספרי־ההיסטוריה הגרמנית.

 ו־ הנאצים. וזוועות פשעי את לחלוטין עט
 המערב-נרמנית החינור מערכת של ״לזכותה

 בתנועות־ מאורגנים בני-נוער אלף 100כ-
 טורינו ילמדו שם לא ניאו-נאציות. נוער

תורה. ומחנכינו
ם סיעת הנהלת רי המו

תל־אביב הדמוקראטים,
דון הזר, העולם עורך עמדת לגבי  — בנ

דון. ראה הני

7 הגבירות אותן
 על בשתיקת שעברתם עליכם מתפלא אני

 לירות, 5000 של הפיקדון תיסלום הנהנת
 חדיסה רשימה להגיש שרוצה מי כל על־ידי
 (העולם הרשימות הניסת על בכתבה לכנסת.

ו קוריוז. כסתם זאת ציינתם )1041 הזה
 הדמוקראטיה. של נפשה ציפור כאן אילו

להק הישנות הסיעות יכולות זכות באיזו
 האם בהן? מלהתחרות אחרות על שות

וה השלטון ממשמני שטנו שהן זה בזכות מגביות?
ירושלים לוין, נחמיה

 צעקתם קורם אתכם. מבין לא שאני בחיי
כות אתם ועכשיו חדשות, בחירות ודרשתם

 והרי דבר. שום ישנו לא שהבחירות בים
 אתם עכשיו. טוענת שמפא״י מה בדיוק זה

 כן דווקא האלה שהבחירות ללחום צריכים
 תבין מפלגה שכל כזה, שינוי לשינוי. יביאו

חי! עודנו ישראל עם כי
חיפה פרגר, אליהו

 על זקי, של טהקריקאטורה נהניתי דווקא
 אחת מדלת היוצאים הרביעית הכנסת חברי

 הכנסת כחברי הפעם שניה, בדלת ונכנסים
 בעיני. חן מצאה לא הכותרת רק החמישית.

 אני האדרות״, בשינוי גברות ״אותן במקום
הבחירות." בשינוי גבירות ״אותן מציע:

לן, עדנה רמת־גן גו
הנשק סוחרי

 מבין אפרו-אסיאתיים, חברים כאן לי יש
 על שטעו כאשר באו״ם. המשלחות עובדי
 כימעט לפורטונאל, ישראלי ניסק מכירת

 גליון בא ואז יותר. איתי לדבר רצו ולא
 העיסקה. את שהוקיע )1239( הזה העולם

 נכבד חלק מייצגים אתם כי להם סיפרתי
 בסוח־ נלחמים אתם וכי בארץ, מדעת־הקהל

)6 בעמוד (המשן־

1242 הזה העולם


