
ימכתבי□
לרבת יכול הישראלי

 ה־ יה יחס את נאנח תנתק אמנם אם
 )1265 הזד. (העולם '׳קרא? עם דיפלוטט״ם

ב הישראלית לפרסטינ׳ה טנד, וו תהיה
 טדינות כי אפריקה. נבל לא אר אפריקה.

 עם טזדהות איכן השחורה ביבשת רבות
ב אנקדוטה קוואטה ש? האחרונים הצעדים

 לפטור נוטים אמנם הבינלאומית. זירה
 ״קוויזליננים של הגנאי בתואר אלה מדינות

 את משנה אינו זה תואר אולם צרפתיים״,
 האחת אפריקות. שתי קיימות בי העובדה

 של והשנייה הפרו־נאצריים השמאלנים 51״
 בנ״טראליות לישראל המתייחסים המתונים
 במשך אלינו נאנה של היחס התקררותאוהדת.
 לא אותנו ללמד צריך האחרונות השנים
 של הראשון הסוג על יהבנו את להטיל

דוו מעמדנו בביצור להתרכז אלא מדינות,
 לנו להשיב הנוטות טדינות באותן קא

אהדה.
ירושלים כהן, בנימין

 שהשורה האפשרות לי נראית ויותר יותר
 ב־ אותלו, על שייקספיר של המפורסמת

 ״הישראלי תהיה: חופשי, אפריקאי תירנום
ללכת." יכול הישראלי שלו, את עשה

תל־אביב הבר, דינה

וכת־היענה העוזי
 הצעות יומה מסדר להסיר יכולה הכנסת

 (העולם לפורטוגל העוזים מכירת לבירור
 את הסירה לא היא בזה אבל ).1265 הזה

 נם כי המציאות. של יוטה מסדר העניין
 פני מעל למחות יכולה אינה בודהיענה

 את טומנת היא כאשר אויביה, את האדמה
 — נשמע עוד ולבושתנו, לצערנו בחול. ראשה

 על — כולו העולם אם כי אנו, רק ולא
באנגולה. אפריקאים הקוטל הישראלי הנשק

רמת־גן מהלוף, אליהו
לשכה מציינים כם

 לשבח הציון את לקרוא שמחתי מאד
 דרום- ננד ישראל להצבעת בקשר שלכם

 הזה (העולם הנזעית ההפליה על אפריקה
 אח מתקיפים רק שאינכם מוכיח זה ).1264
 יכולים אתם אלא במדינה, והטושחת הרע

 נבונה, פעולה על ובחיוב באהדה לכתוב
 הממשלה. על־ידי הנעשית ומוסרית אנושית

ב זוכים והיינו והלואי לכם, הכבוד כל
 לקרוא הבחנה״ כל ללא ״המשמיע זה עתו!

 מת־ יותר. קרובות לעתים זו ברוח דברים
ננדים?

תאשיר נזושב אפרתי, שלום
אנחנו? נזי,

צייר זעקת
 הזה (העולם שלי והזעקה הרסיסים עניין

 נהגתי הפרטי. ענייני רק לא הוא )1205
ש ציירים עשרות ובשם הכרח מתור כר

 וגם בתערוכה, להשתתף מהם נשללה זכותם
 נערכה שהתערוכה ההסתדרות, כחברי זכותם

 מאשר עמוקה יותר היא הבעיה לכבודה.
 שלנו כאגודה כאן סנסציונית... תמונה
 של מסווה תחת והכל נבזים, דברים נעשים

 למשל, מסרו, מדוע ההסתדרות. חנינות
 את — נמזו לר״ר — ויחיד אחד אדם לידי

 ראוי טי יחליט שהוא הציירים, של גורלם
לא? ומי בחוץ־לאר־ז לתצוגה

תל־אביב ברנשטיין, משה
כרם כדי
 כפליים כפל נחת לכם לנרום מנת על

 העסקים איש את לפניכם להציג כרצוני
 נסעתי )1256 הזה (העולם שלמענו השוויצרי

 פספורט. נשואי להינשא מנת על לשוויץ
וכמה קרחת כרם, לו שאין רק חבל

ובח״ל זק מיקי
 מתאים הכל היה אחרת בבנק. מיליונים

לתיאורכם.
 שחיץ לוזאן, זק, מיקי

 נרס, הזכיר לא הדיוק, למען תיאורנו,
 שני את בבנק. מיליונים נמה ו/או קרחת

ל אין התמונה, שמוכיחה נפי הראשונים,
המיל המדד על זק. הקוראה של לבה בחיר
 הקוראה לדעת הזה העולם ממנים יונים,

חבל. ני זק,

עבירה לכד עונש
 טופס את ראיתי כאשר מצחוק, התפוצצתי

 (העולם הפילהרמונית התזמורת של העונשים
ה שהנהלת לדעת מאלף באמת .11264 הזה

 שיש העונשים על מראש חשבה כבר תזמורת
 העדרות, ״בנלל אוטומטי כאופן להטילם
 נגינה/ חוסר־התנהגות, צחוק, דיבור, איחור,
תלבושת״. סקאנדאלים, בזמן, שלא כיוונון

 נאמר סנדוויץ, יאכל הננן אם יקרה מה
 מחוסר האם יירדם? אם או חזרה? בשעת
 לו יעשו לא העונשים בטופס מתאים סעיף
כלום?

ניו־יורק יואלי, דויד
ה את מכסה התנהגות״ ״חוסר הסעיף

בטופס. הבלתי־רשומים מקרים

 מיבצע סיכום עם
ב למלהטה ״השבוע
 את נא קבלו סרט;",
 על העמוקה תודתנו
ל שהראתם ההבנה
ה בכתבות מפעלנו
ה בנושא שונות
 האנודה ועל שבוע,

 אנו בכלל. ופעולותיה
 את מאד מוקירים
 המהווה פעולתכם,

 בעבודות נכבר חלק
שלנו. ההסברה

אבן, שושנה
 האגודה נשיא סגן

ב בסרטן למלחמה
תל־אביב ישראל,

ורדי מחנות עברתי יהודי. פליט הייתי
ל ממקום אותי שלחו אותי, נירשו פות■
 אותי השפילו יובל״, לטבח ״כצאן מקום
כבודי. ואת

 כאשר בוינה, או, כבודי? לי הוחזר מתי
 שנים אחרי הראשונה בפעם אותי, שאלו
הח כאשר אז, ללכת?" תרצה ״לאן רבות:

ה זכות את ההכרעה, זכות את לי זירי
ב־ בחרתי אני ולנסוע. ללכת לאן בחירה

 בארצות־הברית, בחרו אחרים ארץישראל;
 ידעתי ובו׳. אוסטרליה ארגנטינה, ברזיל,
 האנגלים בנלל אותי: הזהירו קשיים; שיהיו
 לחץ גם היה מהומות. חוסר-עבודה, בארץ,

 לא בסוף. שבחר הוא אני אבל — מסויים
— רצוני ננד קודם, כמו עור, נשלחתי
 לי החזירה הבחירה זכות בחיים. ובחרתי

ועצמאי. חופשי כבן־אדם כבודי את
 הפליטים דרישת את יפה מבין אני לכן,

 יודע אינני כי אם בחירה״, ל״זכות הערביים
מעשי. באום! אותה לבצע אפשר כמה ער

ירושלים הס, אברהם

כסרטן המלחמה

הבחירה זכות

מפלגות שתי רק
 משנות סרטים של באוסף שמעתי, אמש

 ״טפ־ ומנהיג יושב־ראש של נאום העשרים,
 הנר־ הפועלים של הלאומי הסוציאליזם לנת

 1933 לינואר 17ב־ היטלר. אדולף מניים״
ה ״יש הרוהר: בחבל כעיירה האיש אמר

 אנו ושאין סובלניים אנו שאין לנו אומרים
 סובלנות של פירושה אם אכן, גרמניים.

 בן פרלמנט קיום היא גרמני היותר ושל
 סובלניים אנו אי! אז — מפלגות שלושים

 היא הקדושה מטרתי גרמניים. אנו ואין
 שלו־ את הקרובות, הבחירות בעזרת לזרוק,

 מפלגות שתי הפרלמנט. מז המפלגות שים
 — מוחלט רוב בעלת מהן אחת יציבות,

המאבק.״ מטרת זוהי
 ,6.11.61 מיום ״הארץ״ את קיבלתי הבוקר

 אי- הקיימת הבחירות ״בשיטת כתוב: ובו
 ״ב־ בן־גוריון. אמר קנוניות," למנוע אפשר

מפל שתי ישנן אמיתי דמוקראטי טישטר
יסו דברים על עומדת מה: אחת שכל גות, מועטים." דיים

התארי שני בין מבדילות שנה שלושים
נלמד? מעט כה כלום כים.

גרמניה המבורג, נתן, מיכאל
זה? גכר, זה

 מיד נשאלת ״גבר״, המילה את בהזכירנו
 נבר הוא הישראלי הגבר האומנם השאלה:

 הגברים בעיני בלע״ס? (נ׳נטלמן ממש של
 איש- פירושה המלה משמעות הישראליים,

ה חואן דון או ומטורזן, מנושם שרירים
אייבי לדונמא: הרבים. בכיבושיו מתפאר

 של המפואר לעברו הכבוד כל עם נתז,
 שלו, חדר־המיטות עסקי לדעתנו, א״בי.
 לשמש ולא בלבד, בחדר־המיטות מקומם
ה בקרב הצלחתו את המתאר לספר, נושא

היפה! מין
 חסר• טנושם, שחצן, הוא הישראלי הנבר

 ובעיקר — אנוכי מינימליים, נימוסים
ב אותו המעניין הנושא ילדותי. — מאוד

ב כיבושיו תוכניותיו, עצמו, הוא: מיוחד
נוש על נערה עם ישוחח לא לעולם עבר.
 פוליטיקה? עולם. של ברומו העומרים אים

ב בה, מתעניין אינו הוא לנשים; לא זה
 יעשה ואם והשקפותיה. תחביביה עיסוקיה,

 לאחר ושוב אוזן, בחצי מקשיב הריהו זאת,
 עליו: החביב לנושא יחזור מספר דקות
עצמו.

 לסרטים. או לספרים מצויין נושא אהבח?
 טין, על הדנש מושם הישראלי הגבר אצל
 להביע אי-פעם חשב האם טין. ושוב מיז

בפרחים? לנערה חיבתו
 אינו אבל ספורט, אוהב הישראלי הגבר

 סיפוקו את טוצא הוא בעצמו. בזה עוסק
 עוסק הוא ושם כדורנל, לתחרויות בלכתו

תרו בליווי לנובה קפיצות הנפוץ: בספורט
ה לספסל בשכניו בועט הוא ניצחון. עות

הק הפיזי מהטאמץ להזיע סתחיל זעקות,
 ״טמפו" בקבוקי כמה מחסל הוא ואו שה.

הכרסתנית. גזרתו על לשמור לו העוזרים
 הוא נבר, אינו הישראלי הגבר עוד כל
ש הישראלית מהאשה לצפות יכול אינו

נשית. תהיה
תל־אביב כהן, וב. א.

 הראשי: העורך1
אבנרי אורי

בע״מ. הזה העולם :לאור המוציא
 ,22־67־85 סל. תל-אביב, ,8 גליקסון רחוב

 ״עולמפרס״. למברקיס: מען .136 ד. ת.
 ,3וז39 סל. ת״א, בע״ס, שהם משה דפוס

 תל־אביב. ובניו, טופל דוד :ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

המערכת: ראש
כאז שלום

 משנזק: עורך
איוזז דוב

ראשי: כתב
תבור אלי

המערכת: גלם
אגור יעקב

ניתוב: עורך
קורז אבשלום

המערכת: צייר
קי י

המערכת: חברי
 גלור, שייע אלינב, שלמה אלוני, אורי
 ורד, רותי הורוביץ, דויר גלילי, לילי
 סטיו, אביבה יריב, ויוה אברהמדי, יוסף
 קינז, עסיום צבר, שמעון לירי, אבנר

רחביה. מלבה

ן ו ת ע א ה ר ק נ ר ה ת ו י ה ב נ י ד מ ב

חדות מפניותהטני רטוב .בביש

תאונות למניעת !ית

גרמנית * צרפתית *ונהיית * עס״ית
 דסני־הצהריים. קורסים

ובערב בצהריים
 €3ת11נ1־1>186 €6111110316 למבוגרים מזורזים קורסים

ותיכוניים יסודיים בי״ם לתלמידי עזרה

 המתרחש את להבין תוכל איך
 לדעת מבלי או״ם בעצרת עתה
 ״7 הפליטים ״בעיית נוצרה כיצד

 בפח להבחין פעם אף תוכל לא
 של המסווה תחת לך שטומנים
 את לקרוא מבלי בטחון, סיסמאות

:החדש הספר
ם ם שלו ם ואין שלו שלו

12663 הזר• העולם


