
מכתבים
בישראל פשיזם
 ?•.וערי, א?י הנין 1280 הזה העו?ם ג?יו!
באיחור.

מכת שני על להגיב אני הייב זאת בכל
 וה־ לרסי הגברת של בו, שהתפרסמו בים

 לשוז חוק את המהייבים קוניצפולסקי, קורא
ה התנועה כי פנלים אלה מכתבים הרע.

בישראל. ונפשות חיל עושה נאצית
 נר מסתבר, הנברת, של העיקרית דאגתה

 התיירים בעיני תצטייר שמא מהעובדה כעת
 כואבת והאטת המדינה. של נכונה תמונה
מוכ היא לראותה לא שבכדי עד לגברת,

לבית־הכלא. אותה החושפים את לשלוח נה
 כפר רוצחי ביז הבדל שאיז כשם לדעתי,

 קיים לא כ! אושביץ, רוצחי לבי! קאסם
 לבין הרע לשוז בחוק התומכים ביז הבדל

 העם למיניהם. הפשיסטיים המשטרים חסידי
 חברי אם נבלותם. את ויטאטא ננדם יאבק
 את לידיהם יטלו לא הסיעות מכל כנסת

 הממורמר הציבור, זאת יעשה — הסאסק
. המוסר חסרת ההנהגה ממעשי בלאו־הכי . .

ברלין ניפר, פאול
לשימחה! גמיזה

 לגמזו להעיף! מישהו התעורר סוף־סון*
גמיזה.
 משהו גמזו אצל פעם אה קראתי לא עוד

 השתלטותו תמיד. נומז הוא הצנה. על טוב
 להשליט מנסה שהוא רי לא מסוכנת. היא
 הוא עכשיו התיאטרון, על הקלוקל טעמו את

לציור. כבר עובר
 שלו בפלקט שכתב תומרקין, ינאל וצדק
 הרי כי חמור(״ ״נמזו ):1283 הזה (העולם
 בראש קופץ גמזו ונם בראש קופץ החמור

תואר. לכל
ירושלים אמנות, חובב

לשלום שיר
 מכתבים במדור שפירסמתם לחייל״ ה״שיר
 מחשבות מעורר )1282 הזה (העולם למערכת

 שמח אני מאוד ללב. ונוגעות פשוטות רבות,
 הדוגל העצום למחנה מישהו עוד שהצטרף
בשלום.
שה ומקווה הצלחה למשוררת מאחל אני

 השליטים של מצפונם על ישפיע שלה שיר
השכנות. ובמדינות בישראל

ירושלים האוניברסיטה, פרג/ סלמאן
לפילדסופיה תרומה

 לפילו־סופיה הנכבדה תרומתכם על חן־חו
).12*4 הזה (העולם

 הפורטרט את הבאתם שלא רק הצטערתי
השער את פאר אשר השחקנית, של הנפלא

ב״טיים״ לורן
 לאגודת ניצחת תשובה זו .6.4.62מ־ טיים של

סופיה״. לא — ה״פי
תל־אביב גיל, אראל

תמונה. ראה — טייס של בשער סופיה
ב המחישה שלכם הכתבה סופיה! ויוה

ל קשה לא בה. שנאמר מה כל צילומים
 האמא עם סופיה של הזדהותה את הבין
 קרלו נם מפתיע. ביניהן הדמיון — שלה

 כי אם מוקטנת, מהדורה כמו נראה פונטי
 של אביה־מולידה של וחביבה, אנושית יותר
 ותחת שטעיתם, חשבתי הראשון ברגע לורז.

״המו כתבתם קרלו עם סופיה ש? תמונתה
לידים״.

חיפה לנדמן, גאולה
הבעל פולחן

 דווקא אלה שורות אני כותב במקרה לא
 מושמצים הנכם שכבר אף על וזאת אליכם,

 השלטון אנשי בעיני ומוחזקים בלאו־הכי,
שבר הנושא אולם והמדינה. העם כאויבי

 ודורש ומקודש עדין הוא בו לדון צוני
 כי אני בטוח כי אם רבה, והעזה אומץ־לב

ה אחרים. רבים־רבים בו הוגים במסתרים
 היחסים ומכלול הצבא לנושא: כמובן כוונה

האורח. עם והקונפליקטים
 להיות צריך לאזרח הצבא בין היחס האם

 הקודשים וקודש הכהונה מעמד שבין כיחס
 במעשרות החייבים הנבעתים הנתינים לבין

 להיות צריך ביניהם היחס האם ובקורבנות?
 דבר כאל טמירה, ויראה פולחן של יחם

לק צריד ובהרהור? בנניעה האסור טאבו,
 מי הבום, כאן טי לתמיד אחת פעם בוע

 למען נוצר הצבא האם מי? לטובת נוצר
 מעין בירור תפקיד להיפר? או האזרחים,

;4 בעמוד (המשך

־־ לאירופה
הצרפתי ביזו

ת באניה הצרפתי
פנסה

טון 10500

ת ההפלגות ו מחיפה הבאו
21.5ב־ מרסייל - גינואה - לפיראוס * 8.5כ* מרסייל - לקפריסין * 27.4ב־ מרסייל - לנפולי *
ח * טב שלום) ללא כמובן, ויינות, מעולה צרפתי מ טב לפי שדות ★ ת רת מי מסו ושעש>ע<ם נופש בדור, ★ ה

עממיים. במחירים בשכירות מכונית לרשותך תועמד ונציה או שבמרסייל נדאג אנו

מרצים לשלוח מובנה ״אתגר״ מערכת
י ג ו ח ת ל י ב

— חברי־המערכת להזמנות יייטנו זה לצורך הקוראים. ביוזמת שייערכו
ילין־מור נתן אבנרי אורי
מוקד גבריאל ירדור יעקב ד״ר
עמרי בנימין עברון בועז

 להודיע מתבקשת מהם, אחד בבית חוג־בית לערוך המבקשת קוראים, 25 לפחות של קבוצה כל
 המרצה שם את לציין מראש, שבועות שלושה לפחות תל־אביב, ,3006 ד. ת. למערכת, כך על

״אתגר״. לקרן ל״י 50 בסך המחאה לצרף וכן המבוקש. הנושא זאת לה הרציי_____

שה ,  לא
בהריון

 ביותי: הנאה המתנה
 פרופ׳אשרמ! של ספרו
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•פקידות שנות
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 קורם־ ,הכתיב שיפור עברית, ©
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220314 טל. ת״א, ,74 בן־יהודה קדימה
 לימוד השכונות ©הנחלת

 הכנה וערב, בוקר בקורסי מרוכז
לבחינות.

 עברית כמכונה כתיבה ©
עיוזרת. בשיטה

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

צ; 12—9 והרשמה: הוזיעצות ה״ בערב 9—3 לפנ

12853 הזה העולם


