
מכתבים
ובךהטוכים הבחורה
 (העולם דקות״ ״הסע! העורר של במאסרו

 החרות, לתנועת מוסר הטיף )1257 הזה
 ולתסוד כחוץ לשבת הסכימה לא אשר על

 ב־ בפועל שתשותף בלי הארבע במועדון
 נהנה בדטובים כאשר דומה הדבר ממשלה.

 ש■ לו נדמה אד בחורה, של ורוחה מנופה
 בדי טוב מספיק אינו המשפחתי יהוסה

משפחתו. ולחוג לביתו להכניסה
 שהוא לפני היטב לחשוב אבנרי אורי על

 נם ומוכיחה בעבר, שהוכיחה מפלגה שופט
 צרות־עיז ולא קטנות־מוחין שלא כיום,
 עם של המתחדשת בהיסטוריה דרכה היתה

והמדינה. העם טובת אלא ישראל,
תל־אביב הרגל, משולם

עברים לא יהודים,
 (העולם רטוש יונתן למשורר מלים כמה

 את איד ):1259 הזה
 חורבן אחרי — מעז

 שליש ואבדן שלישי
ביסו־ היהודי מהעם

אל־אנוש־ים, דים
והקי־ שבנינו אחרי
 מדינה באן מונו

ל לא שהיא (נניח
— הכלל) רוח פי

מ למושנים להטיף
כ ותפלים בולבלים

 ומה אתה מי אלה?
 לנו שתקרא אתת

 לא האם עבריים?
היה־ שבזכות תרע
 הדור וחלוצי דגת
 את ובנו שבאו הזה,

ש יהדות — הארץ
 אתה צמחת ממנה

 לטייל אתה יכול —
 ברחוב בנחת עכשיו

שירים? לכתוב ואף הנוצץ, התל־אביבי
תל־אביב ברנשטיין, משה

ברנשטיין

בסף הדפסת
 ציינתם שלא אחת עובדה לציין ברצוני
 הזה (העולם השחור״ ״הנייר במאמרכם

 ועובדות פרטים להסביר היכולה ),1258
 של חתנו הוא ציון רוברט שמר רבות:

מייזר. ג׳וזף סר
ירושלים יורם, ג.
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 ארבעה תעניק שהממשלה מזה יצא מה
יפ זה האם הנייר? למיפעל לירות מיליון

 הסיכויים כל יש הלא הבעיות? כל את תור
ל ממשלתי כסף דרוש יהיה ש.ב1 ששוב

 בלתי — פתרון מציע אני כן, על חיזוקו.
שה לחלוטין: בטוח אבל במקצת, מקובל

 — להדפיס החדרתי למיפעל תרשה ממשלה
 לכלכלה כסף. שטרי — נייר סתם במקום

 מאינפלציה, לחשוש מה אין הישראלית
 בל אין הטיפעל של הייצור שבקצב מפני
 מה בסף. בשטרי השוק הצפת של סכנה
לו. יספיק בקושי ידפיס, שהוא

תל־אביב וינר, שמואל
 ניהיליסטית היא כלכלה בענייני גישתכם
כל בקיצור: אומרים, אתם כי לחלוטין.

העול בשוק להתחרות יכול שאינו מיפעל
 עקרון לפי בארץ. להקימו אסור — מי
 ולא חיטה לא בארץ מנדלים היינו לא זה,

 היינו לא פירות. ולא ירקות ולא עופות
מייצ היינו ולא לבניה אחד בלוק יוצקים

 מתוצרת אחת חולצה או נופיה אפיקו רים
 כדאי לא הזה״ ״העולם את אפילו הארץ.

 בת למדינה הופכים היינו להוציא. היה
 (אולי) אשלג המייצרת נפש, מיליון חצי

 היינו בעולם, הראשון המשבר ועם והדרים.
ומתמוטטים. ברעב גוועים  בכלכלתנו שלמים יצרניים שסקטורים נבוז

 חייבים שאנו המחיר זהו אבל יקרים, הם
המדי של הבלתי־נורמאלי מצבה בעד לשלם

משו מרחבי בשוק חברים היינו אילו נה.
 כדאיותו לגבי שקנה־המירה יתכן למשל, תף,
אחרת. היתר! מיפעל כל של

תל־אביב שרון, אוריאל

התנערה: קום
 של החדש הקומוניזם רוח את תפס זקי

 פירוש צייר כאשר סרנייביץ', ניקיטה
 נח־ יסוד ערי ישן ״עולם לפסוק מציאותי

 פסוק לקחת היה יכול רצה, אילו ריבה.״
את כלום ״לא האינטרנאציונל: מתיר אחר
המלחמות כל כלומר: הכל.״ מחר מול,

 של האטומית הפצצה אפם. כה, עד שהיו
הכל. את תגמור מחר

 חיפה ראובני, דויד
 במלחמת אחרון קרב יהיה ״זה גס: אפשר

עולם.״
לחיות ולא לגרש לא

 לי נוחר שלא ולאחר ומדוכאת, מיואשת
 לפנות נאלצת הנני אחר, מוצא כל עוד

 הסבל פרשת את בפניו ולגולל הקהל לדעת
 פרשה זוהי שנים. שמונה זה הנמשכת שלי
 בגיל השיאוה שהוריה דתית, נערה של
 כנם־רוח, מכן לאחר שנתגלה לצעיר 17

וחולני. ברוטלי
 סמינר את סיימי עם מיד החל הדבר

אדו לאנשים כיאה בתל־אביב. יעקב״ ״בית
 שידוד, לי למצוא הורי מיהרו ביותר, קים
 ועברתי נשואה עצמי את מצאתי טהרה ועד

 בטרם עוד בעלי, עם יחד בחיפה לגור
 ספורים ימים תור אד האיש. מיהו ידעתי
 לקוי שהוא לי התברר טיבו. על עמדתי

 וגסה. פרועה והתנהגותו נפשית מבחינה
 והמשפחה, הבית לחיי לב שם לא הוא

עצ חור במיטה היום שעות רוב אח בילה
 להפליא נם החל ומן וכעבור ואדישות, לות
מכותיו. את בי

 סיפרתי לא אד ושבורה, מזועזעת הייתי
 לא כדי והן בושה מתור הן להורי כד על

 לא בי הפצירו בעלי הורי נם לצערם.
 שבנם הבטחה תור כר, על לאיש לגלות
הייתי לכד נוסף התנהגותו. את ישפר
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