
מכתבים
רע שם

 הדיקטטורית שההנהגה בכר צדקתם אכן
 מעשיה שעוררו וההד ישראל ממשלת של

 (העולם למדינה רע שם הוציאו בהוץ־לארץ
 בעל־ עתוז שאפילו לציין יש .11283 הזה

 יהודים שבעליו טיימם, ניו־יורק השפעה,
 אחרי יצא פרו־ישראלי, כלל בדרך ושהיה
רצו את לבטל והציע נגדנו, נוקייב פעולת

 של המזרחית בגדה הישראלית החוף עת
הכנרת.

תל־אביב מרון, מ.
השקר עולם
הר מן )!1283 הזה (העולם קומנדו אב:

 כר: העתון את להגדיר אוי
ה היחידי השבועון הנו הזה״ ״העולם

 העולם ששמו השקר בעולם האמת את כותב
הזה.

גבעתיים רבינר, יעקב

 חשוב יותר הרבה תפקיד משחקים המכונית,
 הצעת על ב״הן״ לענות נערה של בהחלטתה
יוכיחו. הפספורט ונישואי נישואים.
כשלעצ לאהבה בגרמניה, פה זאת, לעומת

 רחוק תלד גרמניה ונערה שוק עדיין יש מה
 לישראל עד — תאהב אותו אשר נבר אחרי

וסבי הוריה התנגדות חרף נם — אפילו
בתה.

 שנעשה העוול למרות מארז, של במקרה
ש הוא, המטבע של השני הצד הרי למזל,
אהוב־לבה אחרי לבוא מוכנה היתה הנערה
בטוחה היתה שלא נם, מה עויינח• לארץ

לאשה. ישאנה אם כלל
המנ את משנות הארץ בנות היו אילו
 היינו אנו שאף הרי שלהן, החטרנית טליות
זרים. בשדות לרעות חדלים

אופנהיימר, שמעון(זיגפריד)
גרמניה פרנקפורט,

וערכים עתונות
 זה בעתונוח העוסק ישראלי־ערבי אני

 לפנות רציתי רב זמן מזה שנה. חמש־עשרה
ל ולזעוק העברית העתונות של ערביים לעניינים הכתבים אל

מפ אתם עומתם:
השורות! בין רידים

 עשיתי לא אולם
שיא פחדתי זאת,
 אני כי אותי שימו
 הערבים את מסית

המדינה. ננד
יומ קורא אני

 הצהרונים את יום
 עתונים הרבה ואף

 שמדאיג מה אחרים.
כערבי־ישראלי אותי

מב אף ולפעמים —
 הם — אותי היל

 ה־ והשיטה השפה
מע בהן עתונאית

 הידיעות את בירים
ערבים ענייני על

נוה הנכבדים הכתבים אותם העברי. לקורא
 — ״מלחבי האומר הערבי המשל לפי גים

 אם ערמה. — מהגרעין כלומר, — קובי״
 מלת־ דיבר או כלשהי, עבירה ערבי עבר

מני מיד — בממשלה מישהו ננד תרעומת
 ובה הראשון, בעמוד לכותרות זו ידיעה עה

העברי הרחוב מלים. של תלי־תלים מכבידים
 ענייני עם ישיר קשר לצערנו, לו, שאין —

כל אלה לדברים מאמין — הארץ ערביי
 הערבי ברחוב לפניקה גורמים והם שונם,

היהודי. ברחוב ולשנאה
מוקי לא ערבים לענייני הכתבים אותם

 כננד יוצאים אלא שחטא, הפרט את עים
 הערביים, המדינה אזרחי של הציבור כל

 גם הם חמישי. ניים כולם חיו כאילו
חיו הוא הצבאי שהמימשל ההשקפה חלוצי

 הישראליים הערבים את המונע הוא כי ני,
המדינה. ננד קשרים טלקשור
המשו המטרה את נשיג זו בדרר האם

ה שני בין וידידות הבנה העליונה: תפת
ה השלום את נקרב זו בדרד האם עמים?

וארצות-ערב? ישראל בין נכסף
 הזכות לעתונאים חשוב. תפקיר לעתונות

מדי שלום על כוחם במלוא להנן והחובה
 ולפעול לעשות עליהם וחובה ובטחונה. נתם

 בין נוחה אווירה ליצור יכולתם כמיטב
 עליהם אחת. במרינה יחד השוכנים העמים
 ו־ פירוד לזרוע ולא הלבבות לקירוב לפעול

שינאה!
 לחיות רוצים ישראל במדינת הערבים

 מטרה לקראת היהודים. אחיהם עם בשלום
 יניחו אל — ולילה יומם חותרים הם זו

בדרכם. מכשולים
טייבה יוסף, מוצטפא גבארה

ז אנה־ליזה
 מלאבת חמש־חמש! היא שלכם האנא־ליזה

ופה־רד! וכפתור מחשב־עט
 את נם לרשימה לחת יכולתם למעשה,

אנה־ליזה? הכותרת
חיפה כהן, נתנאל

אמיתי סקופ
. .  בכל כמעט שחיתות לגלות הצלחתם .
.בארץ מוסר ובכל טנננון .  פעם נא נסו .

 — אמיתי סקופ לנלות — שינוי לשם —
 רצו! לשביעות המתנהל מגננו! או מוסד

רבב. ללא כפיים ובנקיון הציבור רוב
 מכל אתיאש בטרם — טהרו אנא, אולם,
.תקווה. .

גונן גונן, אילן
האמהות זעקת

 הרכבת בהתנגשות שארע המחריד, האסון
 הזה (העולם בית־דנוז בקירבת והמשאית

איש. כל זיעזע ),1283
בשתי לעבור נוכל לא ובאמהות כנשים

 הננו בדרכים. השוררת ההפקרות על קה
 להעביר בבקשה שר־התחבורה לכבוד פונות

דחו אמצעים לנקיטת דרישתנו את לממשלה
.אדם חיי־ ואבדן אסונות הישנות למנוע כדי פים, . .

חיפה בישראל, דמוקרטיות נשים אחוד

בדפוס נביא
 בצורת מודרני, נביא נמצא מצוא אכן
ה על לאחאב וזעק שקם בלתי־תלוי, עתוז
).1282 הזה (העולם בישראל שנעשתה נבלה

 מהדהד שלנו העתון של שקולו לי, האמינו
התנ״ר. בזמן הנביא של כקולו כמעט מאוד, חזק

ירושלים בר־בוכבא, יצחק
הוויכוח סוף
שו מימין, שלישית שורה שמחרק! פחרק

 עלו האלה העכברים משמאל! ראשונה רה
 מהם מי — גדול כבוד העצבים. על לי

 בם- הצטלם באמת
 קום-השלישי־םיטין-
בתמונת־המחזור־ה־

 רבר זה עכשיו קטן!
 שלא מה משנה. לא

 אתם לעשות הצלחתם
נ אני. עשיתי —

הוויכוח, את טרתי
המתווכחים. עם יחד
 תקבלו לא כבר אתם

מ מעכברים מכתבים
 כולם הם טומטמים.

בבטן, אצלי מונחים
ה על שם ושיריבו

מי השלישי מקום
משמאל. או מין

שמו• ליד ובכן,
או מי ר״ ש־ אשילר של תיהם ב

 ברבור נישמורה,
 אתם ועכבר-אל-יום, נברטקלר אמטלל פחרק,

 לתיאבון. זכרונם — ז״ל לכתוב כבר יכולים
 ויתרתן הזה הממזר איפה רק לי תגידו

 בשם משתמש שהוא או ספידוקובסקונאל.
חי נכונה. לא כתובת לכם שנתן או בדוי,
 מצאתי ולא חדרה ליד בשדה־בור פשתי
 אחרון את שאסיים כדי הוא, איפה אותו

המתווכחים?
האחורית החצר בר־מיאו, טומטום

 לי? מי ליז-לי אין אם תניד אל ברמה!
 — אשתך את מחליף הייתי לא במקומד אני
לליזלוזים? אלא לבד אין שמא או

תל־אביב גוד, חיים
זרים כשדות לרעות
 של מכתבו התפרסם המכתבים במדור

 )1282 הזה (העולם ירדני יעקב הקורא
 ובמדור רגליה״, על ״צברית הכותרת תחת

 סיפורה חיים״, ״דרכי הכותרת תחת במדינה,
שדר ישראלית של
 בעלה על לאסור שה

אש עם לארץ לבוא
 יבנם, הגרטניה תו

מ נשואיו לאחר
חדש.

צ כישראלי, אני
ו עשרים ב! בר

בגר העושה חמש,
חוד כחמישה מניה
 קשר רואה שים,

 והכתבה, המכתב בין
 על הכתבה כולל
הנרמניה. מארן

טי ואני לצערי,
 מר, נסיח מתור בר

חי־ אשר הצבריות ר הכתבות באחת ארו מ י הי פנ  או
כחול־ הצבריות על

 חטרניים. יצורים הגן אידיאלים, על מות
 על-ידי בחיים מעמדז את לבסס רוצות הו

 אל להניע רוצות הן דרכם אשר הנישואים,
 לשאת שירצה נער התואר. אל או העושר

 סטודנט, הוא האם מיד: יישאל — נערה
 הוא חומרי מעמד ואיזה הוריו עושים מה

לנערתו? להבטיח יכול
אהבה, מתור זוג נישא בהם הימים עברו

במשו ורכושו חייו את ובנה שכור בחדר חי
או מהנדס, או דוקטור התואר היום תף.

לסאלאזאר קורס
 ראש בן־נוריון, דויד שמר מציע אני

 ל״דיטוקרטיזציה קורס יפתח שלנו, הממשלה
 את להשתלמות ויזמיז הדיקטטורה״ של

פור של סאלאזאר את ספרד, של פראנקו
ואחרים. טוגל

 במדינותיהם; דיקטטורות הקימו שלושתם
החופ בעולם ליצור הצליח בן־נוריון רק אר
דימוקראטי. משטר אצלנו ששורר רושם שי

 נם יוכלו כזה קורס שאחרי בטוח אני
 דומה רושם ליצור סאלאזאר ונם פראנקו
 לדכא והדימוקראטיה החוק בשם ויוכלו

וכדומה... מיעוטים מחאות פועלים, הפגנות
ירושלים האוניברסיטה, פראג׳, סלמאן

האטום כצל
 ננד הכרוז יוזמי מסתיינים בעצם, מדוע,
 )1282 הזה (העולם המרחב של אטומי חימוש

תנו עם קשר ומכל פאציפיסטיים מנימוקים
 לורד פעולת כדוגמת בעולם, דומות עות

ש טפאציפיזם, הפחד מה באנגליה? ראסל
שלום? אהבת — פירושו

 הבט- את ספק ללא מקדמת לשלום שאיפה
 על מדיבורים בהרבה גדולה במידה חון

 ו רמקולים מיני כל מפי נבורה
 ולאי־ להרס רק המביאים חימוש וממירוצי

 לייב מנצרת, יוסף בז יהושע ר׳ בטחון.
 סוכולסקי, קורט איינשטיין, אלברם טולסטוי,

 מרטין ובארצנו ראסל לורד שווייצר, אלברט
 האמיתי. הבטחון אנשי אלה דווקא — בובר
יוצ והאנרופנים החושד מנננון אנשי ואילו

 הרועד לאזרח, אי־בטחון של אווירה רים
 אותו לסבר המבקשים החונים אותם מפחד

 ושנאה עקובי־דם מדומים, במעשי־נבורה
נר לעתים שבה אווירה רעהו, נגד עם של
ולחיות. לנשום כדאי שלא אה

תל-אביב זק, אלכסנדר דר׳

;• ״ •

ש ו ד י נ7ב ח ר ו

 ראשון מכשיר •
ם ר ע בו לפטיפון חי

 זנ<ה1לא חיבור •
הרמקול בלי או עם

ת לשמוש • במכוני

אסלינגר פרסום

י ו נ ת שי ב ו ת - כ
להו מתבקש כתבתו, את המשנה המנוי

 שבועיים המנויים למחלקת כך על דיע
במשלוח. עיכובים למנוע כדי מראש,

מלניק פרסום

מ3...הג / 7-./
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נגס

ת ו ו י ק נ * ת ו נ ש
בביה״ס היסב לומדים

למבוג וצרפתית אנגלית •
יומ (שפה בתי־ספר. ולתלמידי רים

ושיחה סגנון דקדוק, יומית,
א5113^101ן )00ע

ת, • רי ב  קורס־ ,הכתיב שיפור ע
סגנון. דקדוק, פונדנציה,

 220314 טל. ת׳׳א, ,74 בן־יהודה קדימה
לימוד חשבונות •הנהלת

 הכנה וערב, בוקר בקורסי מרוכז
לבחינות.

עברית כמכונה בתיבה •
עיוורת. בשיטה

ולנוער למבוגרים לפקידות, ערב קורסי •
במכונה) וכתיבה קורספונדנציה מזכירות, חשבונות, (בהנהלת

בסרב 9—3 למה״צי, 12—9 והרשמה: התיעצות

נ1284 תזה וזעולס


