
מכתבים
יוסף מכירת
הש שבמרוצת עתונכם, של ותיק כקורא

 על .והשפיע הרוחני מעולמי חלק הפר נים
 לטחאת־ להצטרף לי הרשו מחשבותי, הלך
 יוסל׳ה, של בנפשו המביש המסחר על בם

).1276 הזה (העולם הביניים כבימי ממש
ומו מחפש הייתי לי, הזה כדבר עשו לו

ילדי. על להגו יעילות דרכים צא
 סבורים האמנם היא? היכן והמדינה
ובת הבאמת טיפש? העולם שכל קברניטיה

מנגנו כל אין מים
 השונים הבילוש ני

 הבולעים ומשונים,
מיליונים, תקציבי

 כמה לאחר מסוגלים
קנאי־דת?
לה שאין מכיוון

 שיש הרי כר, ניח
— שהמדינה להניח

 שהמגבית מטעמים
 אינה — להם יפה

יו־ את למצוא רוצה
מעוני אינה סל׳ה,

 עם להסתכסך נת
 שצעקותיהם אותם

למיל־ להזיק עלולות
וקולו הפיתוח, ווה

ל מכריעים תיהם
הצב הטימשל קיום

א

יופלה
במזומז הילד את מכרו כלומר,

 בהם והקשורים החוטפים את 'לאסור יש
הרין. חוטר בכל ולשפטם  כאשר שלהם, נופם אל הרעה תניע כאשר

 אז או כבדים, מאסר עונשי עליהם יוטלו
 להתיר התר אלה וחסידים צדיקים ימצאו

.נדריהם את .  שבכל השווה הצד כי יען .
 הוא, הזמנים בכל ודומיהם האלה הקנאים

 מדובר כאשר כבחומרה בקלה מקפידים שהם
 ימצאו תסיר לעצמם ביחס ואילו בזולתם,

 השוחד למקח היתר שמצאו כשם היתר,
 דומה היתר שמצאו ובשם הצבאי) (המימשל

 — שיבוא מי מחר יבוא לא למעןריבית. לטקח
 יחטוד — פרנק והצדיק הגאון הרב ובשם

 על קורבו ויעלם מאתנו מי ילדי את
 גדול בקול כולנו נזעק — השם״ ״קידוש

צדקו יעשה עד
חיפה נייהויזר, אברהם

 מצפון״ ״מכירת עם להשלים נוכל לא אכן,
לעצ להרשות נוכל לא ).1276 הזה (העולם

המדי נורל את תכריע שאגודת־ישראל מנו
שיש המדינה, לבטחון דואגים הם אם נה.
לצה״ל. בניהם את לחו

ירושלים זילברצויג, מרדכי
אחים כולנו

 של להפננה הצדקת היתה לא לרעתי
 הזה (העולם דתית כפיה למניעת הלינה

 התנועה את לחסום ההחלטה נגד )1278
 לפני■ בשבת בירושלים ג׳ורג׳ המלך ברחוב

 להבין יכול אני אבל דתי. בעצמי אניהצהרים.
 קרובים, לביקור בשבת נוסעים שהלא־דתיים

 אחר כשביום ארצנו, מנוד ליהנות כדי או
לזה. זמן אין

 כלפי סובלניים להיות צריכים ...אבל
 כיצד ראיתי בעצמי הדתיים. של הרגשות

 ונסע פרטי אוטו שני, ביום פעם, הופיע
מ שיצאה אנשים קבוצת לתוך במהירות
האנ הנהג, של למזלו מבית־הילל. התפילה

 ב־ הזה כדבר קרה אילו הניבו. לא שים
 במכות ננמר היה זה בודאי מאה־שערים,

הדדיות.
 אנחנו. אחים דתיים, ולא דתיים כולנו,

 כלפי זה לטולרנציה להניע צריכים כולנו
זה.

ירושלים גרינולד, שמואל ד״ר
פיוטלפון

 (העולם קוטוביץ דניאלה הקוראה צודקת
 יכול טלפון צילצול אפילו ).1274 הזה

 למשל: כמו הדמיון. את לעורר
מה / נחשון קפיצת / טלפון צילצול

 נוטף / עירום, נוף / למסדרון. אמבט
קדרון. נחל — הרצפה ועל / סבון

הרוטנטיקונים. לרנלי להתאבקות הקץ
ה״בוידעם״. על שם והתאבק ביאליק, עלה,

אביב תל כהן, ל.
?ו מי את הצילו
 (העולם בעתונכם שפורסמה לכתבה בלשי

ה את ״הצילו הכותרת תחת ),1276 הזה
הע מספר להעיר ברצוני תל-אביב״, פועל אי־הבנות. למנוע כדי רות,

וה השאלות סמר על נכתבה זו כתבה
וה המניעים אודות אתי, בראיוז תשובות

או שהביאו סיבות
 הפועל לעזיבת תי
 היא אולם אביב, תל
 על־ידי נכתבה לא

 הכותרת גם ממש.
 אינה זו לרשימה

 שלמערכת אלא שלי,
לדעתי, הזה. העולם
היא תל־אביב הפועל

 הקבוצה כיום גם
האנו החומר בעלת

ה והספורטאי שי
ש כד ביותר, טוב
 טענות כל לי אין

ננדה.
 בכוונתי היה לא

ל ,דברי את להפוך
 על אישית התקפה

ל אשר ברים, צבי
 ושליליים חיוביים מפעלים זוקו> אני זכותו
ב הגדולה במידה האשמתי בדברי כאחד.
 אין לדעתי אשר הנהלה, חברי שלושה יותר

 חברי •תר ואל ״הפועל". בהנהלת מקומם
 אין וכה בה בין בי דבר, לי אין ההנהלה

קטנה. והשפעתם הנעשה, את לשנות בכוחם
 תל-אביב גולדשטיין, דני

 ולש־, רמלה, הפועל כדורגלן של מכתבו
 בעד מדבר תל־אביב, הפועל כדורגלן עבר

הצילו! נשארת: הכותרת עצמו.

גולדשטיין

צפי

ז בארץ מתרחש מה
הצעי בנציגי הגאה צעיר, סטודנט הנני

 עליהם, השלכתי יהבי וכל בממשלה רים
 על קליז המיט־ משנתיים פחות תור והנה

עגב - רייז משה זה: אהד בזה ישראל
 ומורי טנרטניה מחנכים — אבן אבא ניות;

אנגולה. — פרם ש. התיכון;
 צעיר שר בא בנ״ל, לנו די לא וכאילו

 אוקספורד מכותלי וישר אלון, יגאל רביעי,
המהנדסים. עם המערכה לעבר רץ

 כאזרח שלי האחריות בכל שואל אני
ליש לימודי בתום לשוב עלי מדוע ישראלי:

המהנ כלפי בה הנהוג ביחס ולזכות ראל
 הולם, יחס לי מצפה שכאן בשעה דסים,
והונו? צודק

ניו־יורק ינמיר, א.
כמיטה לכדה
 צפרירה של וידידותיה ידידיה בשם

 כמה להוסיף רוצה אני לוין, (״צפי״)
 לרשימתכם הערות

 ),1276 הזה (העולם
בכתי חלקה אודות

 ״הייתי הספר בת
שולץ״. של כלבתו

ב בעצמי נוכחתי
 של משיחותיה אחת
ספ יוסי עם צפי
ש טען הוא בה רא,

 היא אשר החומר,
 בקשתו, לפי כתבה
לדרי מתאים איננו

 לא נם היא שותיו...
 ממנו לקבל זכתה

 עבור מחוקה פרוטה
עבודתה.
 עצמה, לה ואשר

 ש־ לציין רוצה אני
ל הוציאה צפרירה
 שלדעת במיטה״, ״לבדי בשם קובץ אחרונה

בספ דופן ויוצאי מקוריים הם דבר מביני
 בהם והרעיונות החדישה. הישראלית רות

סדיסטיים. מלהיות רחוקים
תל־אביב אלקין, אסתר

התשובה
 ).1277 הזה (העולם למה? עירום,
ככה! עירום

ירושלים גורדון, חיים
הלבן כבית ג׳ונגל

 של בשוויון עמים, באחוות דוגל עתונכם
 עמי עם בידידות שלנו ובצורך בני־אנוש

 תוכלו, ביצר ובצדק. — ואפריקה המרחב
 של אי־התאמתה השוואת להסביר בד, אם

 לתפקידה )1277 הזה (העולם לביא דליה
ל הנ׳ונגל מן בושי של להתאמתו בסרט,
ארצוודהברית? נשיא

 מונע הג׳וננל מן אדם של מוצאו האם
האדם? כאחד להיות מטנו

 אפריקה, בני את קשות העלבתם לדעתי,
כד. על שתתנצלו ורצוי

רמת־חן וגר, גדעון
החוזר המחזור
גר רבתי ולהתרגשות גדולה להפתעה

ה בכלל, משרדי ולעובדי בפרט, לי מה
שני של בארץ הימצאם בדבר ידיעה

ה המחזור בוגרי
,1935/36 הקטן י שש

וגברטקלר. פחרק
האינ מיטב לפי

שבידי, פורמציה
ה הם הנ״ל שני

 האחרונים שרידים
הנ״ל, המחזור טן

 המחזורים כל כולל
את (להוציא שלפניו
הז שפירא אברהם

 שקיימת לי ידוע. קן).
 החשדת של אפשרות

בהתרשלות, משרדי
ה־ של קיומם נוכח
הנ לכו בחיים. נ״ל
ו להקדים רוצה ני

 שניהם כי להסביר
 בענייני בחו״ל שהו

באנ נם היו הם טועה, איני אם — רכש
 ביבוא יד להם שיש הנמנע מן ולא גולה,

לישראל. משם ״עוזים״ של המכוער
 אי בארץ. הם כיום — יהי אשר יהי

 כחובתם אח אלי להעביר מאד אבקשכם לכד
 עיוותי לתיקון כבר ידאג ומשרדי המרוייקת,

אצבעו וטביעת תמונותיהם אנב, דררההיסטוריה.
 והים, האוויר נמלי לכל כבר הועברו תיהם

מהארץ. בריחתם למניעת
ראש בשומרט, אטומטאי

 להשמדת הארצית ודאגתה
תל־אביב בחקלאות, טפילים

השגי הרצח
 אבל הקטנטונת, מארצנו אנו רחוקים קצת

 השני" ״הרצח אבנרי אורי של הנדוןממאטריכם. לא
 היא זאת מצויין! היה )1274 הזה (העולם
ושמחנו זח. בנושא שלנו הרנישה הנקודה

אתנו. מזדהה הוא שנם לקרוא
מרון, ואיציק מגי
ארצות־הברית קליפורניה,

לאריה זנב
 (העולם זנב להיות ישראל על נגזר אם
 ה־ עתידה לאריות. מוטב אז )1276 הזה

 על־ יותר מובטח יהיה המדינה שיי כלכלי
המער אירופה מדינות עם התקשרות ידי
ערב. מדינות עם מאשר בית

 תל־אביב שטיין, חיים
הזנב? את לקבל סוכן האריה האם

הכארון. השבץ על
ש במקום אנדרטה להציב הרעיון לגבי

האטום במפעל אותה, רואה אינו איש
 טילה לחדש לי הרשו ),1277 הזה (העולם
 חדשה; עברית

אטימטום.
נהריה שפירא, ישראל

המבוקשים אחד

כמוהו! היה לא בואו! בואו!
גוב מעל חבל על ריקוד

הפסנתרן הכלבאריות סו
ולהקתו בעולם היחיד

בחשיפה חסרת־תקדים טראפציה הופעת
י וסמ ״ ״ק ל ל ח ה

לקהל פרסי־ענק נושא חידון־רדי
בפריס בילוי ושבוע נסיעות

תלבושות 40ו־ תמונות 8ב־ דמעות עד מצחיק ״רביו״
קאפליני של השימפנזים 5
1 בתל־אביב!!! ימים חודש רק |

 למרץ 15מ־ החל המדינה״ ב״ככר יום יום הצגות
בערב. 8.30וב־ אחה״צ 4ב־

בלקין פרסום

1 ה ך [ \ 3 11 1 ת י ז ו

ל ם ש י נ כ ת ש מ ה

 סיום לאחר מיד שיצאה הספונטנית ההפגנה
 בבכר צמודים משתכנים של המחאה עצרת

 לא 5.3.62 ב׳ ביום בתל־אביב סמואל הרכרט
 ,,גו(* שום ע״י ולא העצרת מארגני ע״י אורגנה
עוינים. עתונאים מספר שכתכו כפי חתרני״

 של ישירה תוצאה היתה היא
 משתכנים של וכאב זעם

״צמודי□״
 ההפליה כטול תכיעתם: את להפגין יצאו אשר

!וההצמדה
 :החליטה המחאה עצרת

 כנטל ישאו והבנקים שהממשלה לתבוע א.
 כרובם שהם המשתכנים ולא ההצמדה
עמל. ואנשי שכירים המכריע

 ההפליה נגד הצכורי המאבק את להגביר כ.
ההצמדה. ולבטול למשתכן משתכן כין

 האלפים עצרת החליטה אחד פה בהצבעת
המשתכנים: לכל לקרוא
המאבק הצלחת למען

 תשלום כל הפסיקו
המשכנתא! ע״ח

העצרת מארגני ועדת

3ז 279 הזה -העזלם


