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יילים ה ביתת לכיתה חברי ם ביט
את הקונים הרגלים יל בחי מיטופיטפים
אותו יפי אותה וקוראים ות בתור: העתונות
[ז ש: טובה. •פנה לכם לאחל לי הריטו בדר,

ש:\ז לכם; וגם המדינה כל ל! הייטגים *טל
 ביעער ערומה אמת יעי; •ענה והופיע. •עלום

הקדמי. ביעער ועודרוח האחורי,
 צה״ל וחבריו, כהן ד. טוראי

תכתבו. טובה ליענה
ניו-יורק אחרוני, חנה

 ששלחו הקוראים לכל מודה הזה העולם
טובה. שנה איחולי לו

משהו או יווני,
 ה׳עע־ •עיטת את מנהיגים אינכם מדוע

 היענה אייע יעל זה במו המצויירים, רים
 •עבועות בכל )1252 הזה והעולם לבוז פנחס

 בנוי הזה ׳עהעולם ״טיים", ה״עבועו! היענה?
 זוהי לדעתי, זאת. עושה עקרונותיו, על

 תוכז את ומביעה מאוד, טובה •עיטה
נאה. גראפית בצורה העיקרי המאמר

 חולון וייס, שמואל
 כשנה, זו שיסה ניסה הזה העולם

דגש שימת מתון אותה נטש הוא ו.953בי

 לא זה אבאזה, את סילק הוא אם שלום.
 לחסל רוצה שהוא מפני רומזים שאתם כמו
 הישראלי־ והשלום הקונפדראציה רעיוז את

 את סובל לא שהוא מפני אלא ערבי,
 האימפריאליסטים התערבות יעל המה״עבה

הזאת. בבעיה
נצרת אל־טוויל, נעים

* **יי•?נטית י ר י

הפוליטי את מטיים גם — נוסלת הרקע ציור נת
האקטואליות. יכולת

יא גש ה פסל כמו לי נראה הסדוק בז־גוריוז
עשיתם שהו... או יווני, מ

1 כביכול חיפה אזולאי, שלום

 לגבי לה גרמתם עוול כי לי נדמה
 לה שהקדיעתם הסארקאכטי בקטע טפלייז,

 ).1250 הזה (העולם האחרוז בנליונכם
ש הערת־הסת״גות, ר״עמה שהיא הזכרתם
 הסטודנטים, חמשת לדו״ח בנספח פורסמה

 •על התנהגותי את בחריפות מגנה היא בה
 לכז ניתז .1001 ההדחה בפריעת בז־נוריוז

 הסתייגויות לאות! המקור היא כי להסיק,
ב בן־נוריח יעל שונים ממעשים חריפות
 בוודאי שנראו והן בדו״ח, •ענכללו פריעה,

 את המחייבים כקוצים מפא״י למזכירי
 ענייז שעלה לפני עוד כולה. העונה גניזת

 לדעתה כי ברורות, גבי הודיעה הוועדה
 והפעם לפנסיה, .נ.ב את לשלוח הזם! הניע

לצמיתות.
 כפי לפעול היה לא מחובתה כי ברור
 הדו־ הדו״ח מכל להסתייג אלא שפעלה,
 את אולם מיעוט. דעת ולפרסם פרצופי,

ה הצרעת לזכות רק לזקוף אין טעותה
 בקלחת שמתבשל מי בבל הפושה מופרית,

 נסיונה הוסר לזכות נם אלא הטפא״״ת.
הצעיר. ה

תל־אביב מנר, מיכאל

 הקיסר של רומי פסל דיוק: ליתר משהו.
ציורים). (ראה סימום
השלום רעיון

 שלכם הכתבה את לשבח לצייז ברצוני
 אכאזה פיכרי ״אל־מוסאוור״, עורר על

ב שקיים במאוד חשו ).1250 הזה והעולם
 כל הלוחם הזה, העולם כמו עתוז ישראל

 ושיתוף צודק שלום שיהיה ודורש הזם!
 אבל, הערביות. המדינות וביז ישראל בי!

 המיידי שהאינטרס מפני שזה להניד אפשר
הערבים. עם שלום לעשות הוא ישראל יעל

 הפעולה של החוברת את קראתי גם אני
 באמת העקרונות. עם מסכים ואני השטיח

 חושבים מה אבל ונכונים. יפם עקרונות
 אני ערבי, שאני מכיוון עצמם? הערבים

 הזאת: השאלה את שואל אחר יעכל יודע
 ל- הרצוז על עצמם הערבים חושבים מה

•עלום?
תלוי עונים: תמיד אנחנו כל, קודם

רוצה שהוא אומר יהודי של סוג איזה

 הרשו ).1251 הזה (העולם בז־נוריוז לרויר
ה של פשוטות אמיתות כמה לכם לומר לי

 לא מפלגה שום בישראל. הפוליטיים חיים
 לבז־ אולטימאטום ברצינות להגיש תעז

 סוגדים המפלגות מנהיגי כל כי גוריו!,
 המעשים מה יודעים הם ליבם. בתוככי לו

נת־ עצטם שהם בשעה עשה, שהוא הגדולים

 בדנוריו! מר של מהחוג יהודים כי ־עלום.
 על מדברים הם בשפתיים. רק אומרים

 יהודים אבל למלחמה. ומתכוונים ״עלום,
 החבר כמו בובר, מרטי! פרופסור כמו

 אבנרי אורי וכמו מיעער-העמקים כה! אהר!
להם. מאמינים אנחנו

 ערבי איש״סחשבה כיעייע מאד היעוב לבז
 שהוא ותראו, הערבית־ישראלית. פדראציה הקוני ברעיוז תמיכה שמביע אכאזה, כמו

 בה! שבובר, רעיו! באותו תומר דווקא
 שבעולם מראה זה בו. תומכים •אבנרי
 מאמצי על היודעים אנשים ישנם הערבי
בי׳עראל. השלום אוהבי

בז אזה אב פיברי בז, כמו
הגדולות למעצמות קורא
האם ה הגדול י ו ג י ־׳ט

:אים: : ות הערבי :ות המרי;
בוא י וב חיט ז עתו רד ו יטע
ברי י יטפ מפגי יטזה יתבז
על וצעד ה מוצדק לכי

אולי אותו. יטפיטר נאצר,
יטו י עם מלחמה ה י תה •ט

 בשביל
 פריאליזם

 לו ויקרא
׳עי אנאזה

 ׳עהוא ה,
ה את

 לחמו זה
 כדי —

בחזרה?
לדור ר

 להטשיד המשפחה רצתה והנה נוצרית,
 עצם את לה חייבים שהיו בילדים ולהחזיק

 על כולו הנאור העולם קם אז חייהם.
 את בחריפות גינה הוא בתדהמה. רגליו

 הוריהם על־ידי נם לוא — הילדים חטיפת
המאמצים.

 לחטוף ורוצים ישיבה בחורי באים והנה,
 על לחשוב צריכים מה בסיטונות. ילדים
זה? ברבארי מעשה
ה הפרשה את להזכיר מבלי זאת, כל

 במדינות שוחמכר. יופלה הילד של מזעזעת
 את דנים היו בארצות־הברית, מסויימות

 אכל החשמלי. לכסא החוטפים את או החוטף
 אם אפילו רחמנים. בני רחמנים אנו כאז,

 שריפת במחיר מוענקת הזאת הרחמנות
אומללה. אם של ליבה

ירושלים וינר, יצחק
אומרם

עבריו

 סום־ על תמיהני
מביקו שציטט רכם,

 ב״הא־ הראדיו רת
פסו מדור עבור רץ"

 (העולם השבוע קי
 בדק שלא ),1251 הזה
 על החתימה את

 — הביקורת רשימת
 את וייחם ״פ.ש״,
 אינני אלי. הכתוב
אני. אינו והוא פ.ש.,

עברון, בועז
 תל־אביב

 הוא עברון הקורא
 שהיה המדור, עורן

 הוא ו־פ.ש. בחופשה
 כמשל) (החיים פנחס
שהחליפו. שדה

הלא־ככון מנגלה
 מנגלה ויוזף הבחירות, וחלפו באו ובכז,

 את זוכרים אתם האם ארצה. הובא לא
כוו האם בנידון? שלכם הנדולה הכותרת

כשלו בצ׳ילי, שנתפס גרמני לאותו נתכם
 חשד מתיר כתבתכם, אחרי שבועות שה

מנגלה? יחף שהוא
 פאריס שלייפר, דויד

כן.

ישראלים הפקרת
 הייעראלית, הבלהות אניית על הסיפור

כשל מדהים )1251 הזה (העולם ״דליה״
 הקברניט יעל ק׳עיחותו כל אבל עצמו.
להתנ בהשוואה וכאפס, כאי! היא היווני
 בבואנוס־ הייעראלי הקונסול סנן •של הגותו
 המלחים למע! להתערב יכול מי איירם.

 של תפקידו מה הוא? לא אם העצורים
 פער להגיש לא אם זרה, בארץ קונסול
 אלה כאשר וביחוד ארצו? לנתיני והגנה

ישראל? דגל תחת המפליגים מלחים, הם
 אלדובי צבי הפקרת על קראתי כאשר

 טעות רק שזאת חשבתי הספרדים, לידי
 אני עכשיו הישראלי. החוץ מיערד מצד

שיטה! •עזו להיעויע מתחיל
תל־אביב זקס, אליהו

שד לנושא, יחס להתי לי הריטו
דפי מעל דבר שום עליו גבתב

אחרים עתונים נם למע־טה, הזה״.
מיעא׳ יביעוח: •עורות כמה לו יעו

בבי׳ בהצטלבות ,02 באוטובוס יטה
:חרג, המיטאית :ה: פתה־תקווה.

קיטה. נפצעו האוטובוס נוסעי

אל־נאצר שעבד בטוח

 אל־ עבד דניעיא
 אומרת התעמולה

 בפנים אבל .1
שצריכים יודע

 אחריו. נגררו סתם או ברכיים בפיק קפו
 הם שבזה ובתור מפלגה, ראש אומנם הוא

ה האומה ראש נם הוא אבל בו. נלחמים
 אלא יבולים אינם שכזה ובתור — זאת

שכר. וטוב מרותו, את לקבל
 בז־נוריו! אילו יותר טוב דאמת, אליבא

 לרמת מעל כבודו את מעמיד היה עצמו
 עצמו על קיבל אילו המפלנת״ם. התככים
 המדינה. של העל-מפלנתי הניעיא תפקיד

 ועושים אותו מכבדים כולם היו אז כי
 ביצוע את מבטיח היה זו, בצורה כדבריו.

 באמצעות לא אם אפילו המשיחי, חזונו
מת המפלגות כל היו אז כי לבדה. מפא״י
ספ־ כראש לא האומה, כסמל סביבו לכדות

צפת הלפרין, דויד
 המה־ בדרך שחלה התמורה בי ספק אי!
 נקודת־ היא בישראל המפלגות של שבה

 הראשונה בפעם המדינה. בתולדות מיפנה
 צביונו את לקבל הפארלאמנטאריזם מתחיל

 הרמוקראטיה עקרו; כי המלא. הדומקראטי
 על־ידי המיוצג שהעם, כד, הוא הייצוגית
 אהד. איש יעל לתכתיב נכנע אינו המפלגות,

 אמרו ונועז, נבוז פוליטי תימרו׳ על-ידי
לזקן. ״לא" הראשונה בפעם ייעראל מדינאי

ל מאוד בריא זה לעם, מאוד בריא זה
 כי בריא. זה עצמו לזקז ואפילו מפלגות

 דבר •על בסופו וכי כל־יכול, שאינו ידע כד
בפניו. מחסום ל׳עים יכולים האופה נבחרי
 זה, מחסום לסלק רצונו אם האומה. בשם
 כוונותיו בטוהר האומה את לשכנע עליו

מציע. שהוא הדרך ובנכונות
תל-אביד. לוין, זאב ד״ר

2יי״ךו ךץיייי■!*
פינאלי, ילדי בפרשת נזכרתי מה משום

 הישיבה בחורי פלישת על שקראתי שעה
(העולם הדסה רמת הנוער עליית למוסד

 יתומים בשני מדובר היה אז ).1251 הזה
משפחה על־ידי ממוות שניצלו יהוד״ם,

״העולם

 להרבה ראויה הזאת שהתאונה חושב אני
 העתונות מצד נם לב, ותיעומת מקום יותר
 זה חלק כי המוסמכות. הריעויות מצד ונם
 אני דמים. כבייע הוא פתח־תקווה כב״ע •על

 וכבר מקום בקירבת גר אני כי זאת, יורע
 קשית תאונות בתריסר עיני ימו חזיתי

קטלניות ואף
 300־200 באותם קורות תמיד התאונות

מדוע? כביש. של מטרים
 הכביש כי לזכור חייבים זאת להבין כדי

 כפול. כביש הוא פתח־תקווה עד מחל־אביב
 אף הוא נהה הצטלבות עד מתל־אביב

 פס על־ידי נפרדים, מסלולים לשני מחולק
 בשום יכול אינו שאוטו כד דקלים. או ירק

ממול. שבאה מכונית עם להתנגש אום!
 בית־ עד מפתח־תקווה השני, הכיוון ם!

 בי! בטח, פם כ! נם בנו בילינסוז, חולים
ה הקטעים שני בי! אבל המסלולים. שני
 או קילומטר של באורך כביש נשאר אלה
 ה־ בין מפריד •עם קילומטרים, שני אולי

 דווקא וזאת, צבע. של פס רק מסלולים
 רשמית הנמצא הכביש של היחידי בחלק
במהי לנסוע אפיער ושבו בנוי, לא בשטח

גדולה. רות
 תל־אביב מכיוון הבא שהנהג רה ק, וכר
 במקום בדיוק המהירות את להנביר מתחיל

 זאת לשניים. היטב מחולק אינו שהכבי׳ע
 מת, יעטה מתחיל מקום באותו בדיוק ועוד:
 ובתור תל־אביב. מכיוו! הדוהר הנהג לגבי
 יעל אינסופית תנועה •עוקקת זה, מת יעטה

ג! צפוף: יייעוב נמצא כאז כי אנשים.
 ה־ ואזור משה, קרית מטלון, קרית שלמה,
פתח־תקווה. של הגדול תעשיה

 המכונית דוהרת פעם שלא איפוא, יוצא,
 לרוב, אלה, בני-אדם בני־אדם. תוך אל ייער

 כי מדוע? בכביש. מטורפים כמו מתרוצצים
 כבדה, כד כל והתנועה רחב, כד כל הכביש

 מעבר בי! בריצה, לחצותו חייבים שהם
 כטוז, פס היה אילו לשניה. אחת מכונית
ה התנועה בנהר בטחו! אי מעי! ׳עיהווה
 מחצית את לעבור האנשים יכלו זורמת,
 להסתכל באמצע, לעצור בזהירות, הבבייע

 המחצית את לחצות אז ורק בזהירות יעוב
הכביש. •על השניה

 משפחות מעיער למעלה ידועות אייעית לי
 נפצעו או נהרנו שבניהן הסביבה מתושבי

 כראי, לא האם הכביש. של זה בקטע קשה
ולהכ המפריד, הפס את להשלים איפוא,

בנוי? שטח כעל זה קטע על נם ריז
פתח־תקוזת מאירוביץ, מרדכי
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* פקידים
1 תלמידים

1 סטודנטים
ל* תחדש לקורס היום עוד הרשמו

קצדנוח
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים׳ (שני
. גרס־ נ.אולפן ( ס מ פ ס  ס
 (קמפינסקי) בר־קמא ח. המנהל:

 .5 נורדון רחוב 5 תל׳אגיב
 .במעלה־, בבית־הספר : חיפה

.30 לוין שמריהו רחוב
ה ח ל צ ! ח ת ח ט ב ו מ

ו233 הזה !העולם


