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מכתבים
)4 מעמוד (המשך

 הצלחתי שאיכשהו מקווה אני שלנו. רי־הנשק
לשכנעם.

ק גולדמן, ד. ר ריו ני
״במחנה״ השבועו; כי שהכרזתם אחרי
 של לביקורו נרחבת כתבה בזמנו הקדיש
(ה בישראל דה־אלטידה הפורטונאלי הרוזן
 גליונות כל על עברתי .),1240 הזה עולם

לא הרב, לדאבוני .1960 משנת ״במחנה״
לחש שגרם רבר זו, מעיז כתבה כל מצאתי

דבריכם... מהימנות על כבדים שות
ירושלים צור, יעקב

ת הכותרת תחת הכתבה, שליחו  אוהדת״, ״ב
במחנה. של 608 מס׳ בגליו! הופיעה

הנוער עיר
 החבורה על הכתבה את לראות התפלאתי

קואופר עיר להקים רוצה שהיא הטוענת
 ).1241 הזה (העולם 1רםו במכתש טיבית

 אינו העניין שכל לכם ברור היה לא האם
 האדונים האם פשוטה? תעמולת־בחירות אלא

ל לב לשים מוכנים היו ופרם בז־גוריון
 זו, צעירים חבורת של הטיפשיים רעיונות

 ל־ אפשר הבחירות? לפני עתה עמדנו לולא
 להבין ואפשר פרם, ואת בן־נוריוז את הבין

 את המנצלים התמימים הצעירים את גם
 את להבין לי קשה אבל הבחירות. תקופת
 פירסומת למיבצע ידו את שנתן הזה, העולם

זהו עקר
תל־אביב לבטוב, חיים

.•תמיד ש הטוענים אלה בין הייתי .
 הגרועים הדברים על רק כותב הזה העולם

 שום על מתעכב ואינו במדינה, המתרחשים
 כתבתכם את שקראתי אחרי חיובי. דבר
 למסקנה הגעתי המכתש?" את כובש ״מי

ה למיפעלם הכבוד כל עם אתכם. שהצדק
משעממת. היתה הכתבה האלה, הצעירים של חלוצי

תל-אביב ר., אילנה

..מדוע  עיר דווקא בנגב להקים צריד .
כש שנה, עשרים בעוד הרי קואופרטיבית?

 המתיישבים ינעלו ותפרח, תשגשג העיר
ל לאיש יתנו ולא השערים את הראשונים

 מהדורה תהיה זאת שם. ולהתיישב בוא
שהמדי מוטב לא האם הקיבוצים. של חדשה

 ותתן כאלה, ערים ותקים שתיזום היא נה
 מבלי שם, ולהתיישב לבוא אדם לכל אפשרות

כלשהי? חברתית במיסגרת כבול שיהיה
חיפה לוי, עמנואל

בהחלט מקרי
 (העולם שרקי כריפטיאן השבוע טיפוס על
 אחד היא שהסנסאציה כנראה ):1241 הזה

 כל על להצליח. אפשר שבהם האמצעים
 ב־ טונפארנם רוח שום הרנשתי לא פנים

 לא עוד ואופו־דיבור לבוש התנהגות, ״כפית״.
 על ונדול. יוצא־דופן למשהו סימני־היכר

 כזה. מלהיות רחוק שלכם הטיפוס פנים, כל
 שמץ כל ובלי שלו, הציור על מדבר ואני

וקונקורנציה. קינאה של
 שעושים הטראסק כי במיכתב, מניב אני

 כל עובר שלנו ברחוב ורה התגלות לכל
היפים הדברים כל יפית״• ״מה של נבול

שרקי ברנשטיין
מעניי והם אפשר מספר שהוא והמעניינים

 זה על נו, בעצמו, הציור אבל — נים
בדיבור. נרבה שלא מוטב

מיק באמת זה לי, דומה שהוא הסיקרה,
 בזקנו שלכם שהעורר כפי מוצלח, לא רה

שערים. מאה מבחורי אחר לי מזכיר
שטיין, משה תל־אביב ברנ

שטיין צייר שא (ימין) ברנ ה חמתו, ונו
תמוינות. ראה — שרקי צייר
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תשו ברישום דייקתם שלא לציין לי צר
 )1240 הזה (העולם הנשים מישאל על בתי

 בשאלה ממנה. עוקצה ניטל נד ועל־ידי
 הילדים״, ״מחנכת הוזכרה לא שנשאלתי

 ״לא היתה: ותשובתי לילדים״. ״אשה אלא
ש כיוון המבשלת, האשה את לגרש אוכל

 על חיי את תמררנה האחרות הנשים שלוש
 המפרנסת את המבשלת. את פיטרתי כי
או לא ריקה קיבה על כי לגרש, אוכל לא
 על לוותר החלטתי לתענוגות. לפנות כל

 לתענוגות האשה את וללמר לילדים, האשת
ילדים.״ ללדת

ד עו״ד ר, דוי תל-אביב גנו
הר כהן, מנחם מפא״י, ח״כ של תשובתו

 שאשתו אומר הוא זכות באיזו אותי. גיזה
 את ומנהלת מתכננת היא האין עובדת? אינה

ו בני־הטשפחה לצורכי דואגת משק-הבית,
ומשפח חברתיים קשרים מקיימת בריאותם,

 יותר ראוי כהן מר של עיסוקו במה תיים?
אשתו? של עיסוקה מאשר עבודה לתואר

 בישראל ועקרת־הבית הרעיה ...לאם,
 אינה היא החוק. מבחינת זכות, כל אין

 היתה שההסתדרות בעוד ל״עובדת״, נחשבת
 אותו כאלה. תנאי־עבודה הציעה לו מזדעזעת

 לו אין לחיים״ ״שותפה ועדין יפה כינוי
שלנו. בחוק ביסוס

תי, א. פח קרי חי
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