
מכתבים
שבדרן• המאבקים לחיי

 לימין הזה העולם מערכת של התייצבותה
 נוסף תמרור מהווה היוקר תוספת תובעי
העתוז. של החיובית התפתחותו בדרר
 הי״ג היענה בפרוש — אחרון ואחרון . ..

 שלוחה — הנוכחית המערבת של לקיומה
שנדרר. המאבקים לחיי חמה ברכה לה

ירושלים רותם, יובל
 פוליטית שמבחינה ותיק, קורא הנני
 על נמנה אולם מפא״י, אנשי עם מזדהה

הקו (לא האחרות הפועלים ממפלגות אחת
מוניסטית).
האחרונות בשנים הזה העולם מקריאת

 אה למצוא העתון שמשימת לי, הוברר
 או השלטת, בקואליציה או במפלגה, הפסול
 פרט או נוף, חברה, בכל הפסול את למצוא

הציבור. לפני כד על ולהתריע
 עתיז שיהיה צדיר הכנה, דעתי וזוהי נכון,

אי: השלילה את להראות רק אבל כזד.
מספיק. זה

תל־אביב א., ב.
תו את לכם להביע אני מתכונן רב זמן

 — הזה שבהעולם החיוב כל על העמוקה דתי
להתווכח. אפשר השלילה על

השמי, הרעיון על לכם להודות רוצח אני
 ממשלות של השחורה המדיניות הוקעת על

ה בחוגי הרקבון נילוי על בן־נוריוניות,
 השקר נילוי עבור פרם), נגד (דיין ממשלה
ה משלוחי נילוי כהן, אהרונצ׳יק במשפט

 סתימת יוק נגד מאבקכם ועל לאנגולה ים עוז
הפה.

 תנועה מייצג אינו הזה שהעולם למרוח
 — ברורה פרוגרמה עם מגובשת פוליטית

כ!חכם! יישר לוחם. כוח בו רואה אני
ענו בן־יעקב, גדליהו איצקוביץ

ה טהבוסים ל״עלי־דפנה״ בוודאי יזכה
. פוליטיים . הבו עצמם את משלים אכן, .

 להפריד שיצליחו בחשבם מדינתנו של סים
. צה״ל לבין הזה העולם שבועון בין . .

ראשון־לציון אפטיקר, רוחמה
החלומות נערת
 גורפינקל יעל האחרונה, החודש נערת
 חלום כמו בערר היא ),1281 הזה (העולם

ה ררד האופי, חיי,
ה ואורח מחשבה

קוס — ׳עלה חיים
לי. מים

 גערות היו אילו
ב־ שולטות מסוגה

 רחוב אותו דיזנגוף,
 נערות שולטות בו

 חיינו היו הזוהר,
ונ בריאים יותר

עימים.
ה־ הכתובת מהי

הסטו של מדוייקת
שלה? לקרמיקה דיו

ברנשטיין, דני
תל־אביב

קל סינ ר את להכיר שמחנו גו
יעל. מארס, נערת

ה העיסוק בגלל בה שבחרתם לי נדמה
 — כר אם בקרמיקה. עיצוב — שלה מעניין
 הדגשתם ולא אותה רק כמעט הראיתם מדוע

 אד נהמדה, באמת היא עבודותיה? את
עשתה. שהיא קרמיקה כלי גם לראות מעניין

תל־אביב רונן, יצחק

בפאריס שעדיים
 נגד מכתב לכם שלחתי שבועות כמה לפני

 מכתב לראות נא שלכם. האחוריים הישערים
כמבוטל. זה

 שפורסם מאמר זה דעתי, אח ששינה מה
 ״ל" הצרפתי השבועון של האחרון בגליו!

 השבועונים את בחריפות המגנה אכספרס״,
וב אלה, שבועונים הצרפתיים. המצויירים

הופיעו ,.מאץ'," רב-התפוצה השבועון ראשם
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31.3.52 ״,,״מאץ שער
 גריים תמונת שעריהם כשעל שבוע באותו

 המלחמה פרצה בו שבוע באותו זה היה קלי.
 וניסכו והאראה־אם, הצרפתי הצבא ביו

אנשים. מאות
 שני־ ששיטת אותי שיכנעה זו דוגמה
 אתם כר כי מאד. נבונה שלכם השערים
 לנושא האחורי השער את להקדיש יכולים
וב ״מאץ־", כמו המונית, לתפוצה הדרוש

 למאורע הראשי השער את להקדיש זמן אותו
 ״ל׳אכס־ כטו השבוע, של העיקרי המדיני
פרס".

חיפה שפירא, דויד
 בשבוע מאץ׳ הפאריסאי השבועון שער

תמונה. ראה — האו־אה־אם מרד של
נוקייס על עוד

 — 10.3.62 שביום מוסר, ״דבר״ עתון
ה הישראלית הפשיטה לפני שבוע כל-מר

 להקים רצונו על או״ם מטה הודיע אחרונה,
 של המזרחית בגרה נוספת תצפית נקודת

אל־קורסי. הערבי הכפר בקרבת הכינרת,
 אף ואולי — מאד מכביד היה זה דבר

הסו של התוקפניות הפעולות את — מונע
 הישראלי. המיבצע בא בגללן אשר רים,
 הקמת עד הממשלה חיכתה לא למה כן, אם

• הא-״ם?.. של הנקודה
ירושלים שידלובסקי, מ.

מכ את בקראי נפשי עמקי עד הזדעזעתי
שדר )1281 הזה (העולם דור רחל של תבה
 פעו־ על בכלל לכתוב שלא המערכת מן שה

האחרונה. לת־התגמול פעו מבין לציון הראויים הדברים אחד
״המסו גילוי הוא הזה, העולם מערכת לות
 ברכה ).1281 הזה (העולם הקדושה״ רת

 שירי■ פירסום בגלל דווקא עליכם תבוא
 קולעת ממש שלהם ומלה מלח כל אשר ההלל,

 לעוץ דור מרת מעזה כיצד מבינה איננילמטרה.
 יכתנו? שלא מרוע וכי כזאת, עצה למערכת

 נם האם בסוד? להשמר צריך זה כל האם
. ? ״פרשה״ זו .  כיצד לכתוב לא מדוע .

 שע־ לעורר עצמו, את המכבד רב־סרז, מעז
 מחללי אחד של לוויתו בשעת פרועה רוריה

הכינרת?
קצין שאותו בזה, אבנרי אורי צודק

ז לזקן אלטרנטיבה
 הביקורת מאמרי אחרי מתמיד מעקב תור

 במדינה, השלטון על הראשי העורר של
 אם., כשלטון פעם לא כינה הוא אותו

 בדעתי עלה רודנות, לקראת אט־אט הצוער
 וכי בדבריו. טמונה מבוטלת לא אמת כי

סיכו בעל הנו הבאות לגבי ראייתו מעוף
 מימוש. לידי הזמן, של בעטיו להגיע, יים
 העובדה אותי מטרידה מאשר יותר או

 חייב אליה המסקנה מטרידתני כשלעצמה,
אלטר הקיימת והיא: להגיע, הקורא־האזרח

 דימוקרט שלטון כי מוכיחה ההיסטוריה לאישיותי נאותה נטיבה
 אני חזקה... למנהיגות מכל יותר זקוק

 לבך שהעניק אבנרי, אורי שאפילו מאמינה
 , קשוח ״זקן של התואר את פעם לא נוריון
ק... מנהיג של דוגמא הנו שהוא מאמין חז
 אישיות במדינתנו כיום אבנרי רואה האם
 אלטרנטיבה להוות בכוחה יהיה אשר חזקה,

"זק- לאיתי מתאימה ~תיל'״','ם5ו '  לו שיש משוכנעת אני המתדרדרת? קרטית וףדנ״,
 שיסביר רוצה והייתי בנדון, מגובשת עמדה
לא מספר ולעוד לי, חד-משמעי באופן אותה

״ קוראים. של מבוטל חל־אביב ״ויזואלי. ו

בול - אשכול
 ל״שר הפיחות בעקבות הפד האוצר שר

 לפחות וזאת חדשה. במהדורה טולידאנו״
 בניו הישראליים הסטודנטים אלפי בין ^א:

המרכ שהדמות בבדיחות, המפליגים יורק
אשכול. השר תמיר היא שלהן זית

אשכול לדוגמא: אחת הלצה לכם והרי
 שפנה ער הפיחות, מרעיון גאה כה היה
 על דיוקנו את לצייר בבקשה הדואר לשר
 הכלכלית המדיניות לכבוד שיוצא מיוחד בול

 בק־ את מילא הדואר ששר לאחר החדשה.
 הדואר בסניף לפקיד, אשכול ניגש שתו,

החדש?" הבול מצב מה ״נו, ושאל: הקרוב,
 היה ״הכל לתומו, הפקיד השיב לד,״ אגיד
 ״וכי נדבק.״ לא שהבול זה אילמלא בסדר,
 ענה ״פשוט,״ אשכול. תמה זה?״ מדוע
לצד לשון מושיטים ״כולם שיחו, איש

ניו-יורק חבצלת, ישראל
להם? מפריע לא הארוך והזקן

החוזר המחזור
 אם בלבי הספק את כירסמתי רב זמן
 אמרתי דבר של בסופו אבל אליכם. לפנות

 אתכם יאשימו אם גנב: חורא אלא גנב, עכברא לא יאללה,
 סוכן עם קשרים על
ש הוא אני אז זר,

 ולא אתכם התקשרתי
אתי. אתם

ש העניין, ולעצם
ה־ כל יחשבו לא

 למיניהם שמנרריקים
— שנעלמתי שכיוון
לה נפטרתי. משמע

 שהשלישי ידוע ווי
 שניה שורה משמאל,

אני. ורק אני זה
עכבר־ כל יעז ובל

 את לייחס פרחי
חכו, לעצמו. זהותי

 שלום שיהיה עד חכו
חבי נחזור, ואנחנו

בי!
קהיר עכבר־אל־יום,

הזית עצי כריתת
 של קבוע קורא בתור אליכם פינה אני
 לעמי כבוד של רגשות מתיד חזה, העולם
 בכל ודיכוי שחיתות כלפי התקיפה דחכם
מקום.

 בצפון השוכן ראמה, כפר תושב הנני
 שטר — העיקרי מוצרו בטיב וידוע הארץ

 בפני ראמה עומדת היום אולם וזיתים. זית
 רוצה כד שלה. הזית מטעי חיסול של סכנה

ההת על־סף עומד שלם כפר החקלאות. שר
 את ומושיט לעזרה, קורא ראמה בפרמוטטות.

 כפר ודו־קיום. דימוקרטיה שוחר לכל היד
האמת. את ידע שהציבור רוצה ראמה

ראמה חלף, עיסה

! אינשאללה
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<7 עם אישור תעודת מ ה ד ד

 שהמוצר ערובה הנה
מתוצרת הוא

ע! רג
 עם בקשרים מעוניין אתה אם

 ומזכרות מטבעות בולים, אספני
 אם — ובכלל תבל ארצות מכל
 בני עם להתכתב מעוניין אתה

הת — הגילים מכל חוץ ארצות
 ״ישראל״, עם היום עוד קשר

 תל־ ,בינלאומית להתכתבות המכון
 20 וצרף ,11015 ד. ת. אביב,
פרוספקט• עבור אגורה

דים .פקי
1 תלמידים

1 פטדדגמים
ס היום עוד הרשמו ר קו ל* החדז* ל

קצרנות
אנגלית ו/או עכרית

 בשבוע) פעמיים חודשים, ;שני
0( גרג- ב״אולסן 8 £ 0 0.( 
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 .5 גורדון רחוב תל־יאביב:
 ״במעלה*, בבית־הססר :היסח
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