
מכתבים
והסדן הפטיש כין

 המשפטי היועץ של שנוהלו ...מסתבר
.לה ליום- יוסו* בי! נחתה )1294 הזה (העולם . .

תל־אביב גולדנברג, אשר
ביוני יונים שתי

 ):1294 הזה (העולם יוני חודש נערת
עיניים! איזה

חיפה קר, יוסי
כדלהלז*>

 יוני נערת
המריבה בית

 בית־המריבה מפרשת אני ומזועזע נדהם
יסו כי יאומז לא ממש ).1293 הזה (העולם

ישראל. במדינת כאלה מעשים על פר
 את זכות לועד המפנה ההוק הוחק כיצד

לא? מי ואת ליובל טי
 רע לעכל הוער את ההוע הסמיך כיצד

להם? הרצויים האנשים את
 את לנצל שניתן המחוקק מן נעלם כיצד

נזעית? לאפלייה החוק
 שבראש העובדה, ם! שבעתיים זועזעתי

 נושאי מירי ממוות שניצל מי עמד המפלים
 סלונימסקי, שלמה באירופה, האפלייה דגל

זרועו. על מקועקע מספר שנושא
 רשאי יהיה שאי־פעם לי תיארתי לא
 אותו ולהעליב מישהו לדחות בישראל אדם

 לעדה בז או תימני היותו עובדת עצם על
 היא שהמציאות זמז כל אחרת. מזרחית

 מיזוג על ההכרזות כל לריק אד כזאת,
ושיוויוז.

הרצליה חלף, יוסף
 העויי! מהיחס זועזעתי אחרים רבים כמו
ה מאותם תימז יוצאי עמנו בני לו שזכו

 דה־האז ברחוב הדרים המעלה רמי אזרחים
 אחרת מפיכקה זועזעתי פחות לא אולם.7

 הדרמה שמאחורי הטוענת הכתבה, באותה
 ״מתיחות מסתתרת המריבה בבית האנושית

בישראל.״ השוררת בידעדתית
 שבה ביחידה המשרת בצה״ל, כחייל ...

רו תימז, מרוקו, יוצאי ישראלים משרתים
 להודיע ברצוני וכו', פולי! עיראק, מניה,

 ביג־ שוררת אינה עדתית מתיחות שום כי
הנכוז. הוא ההפד אלא נו,

 האזרחיים, בחיים נם בצבא, רק לא אולם
ניפנ• ידידיו, את לו בוחר אדם כל שבהם

רה. נטו־ הרטוניה מתור שונות עדות בני שים
תל־אביב לוין, מיכאל

.. העצמ בטנילת יסודית פניעה זוהי .
 זכויות ובמגילת ישראל טדינת של אות

לדצמ 10ב־ האו״ם על־ידי שנתקבלה האדם,
 האדם, זכויות בהכרזת ולפניה! .1948 בר

.1789 בשנת בצרפת, שהוכרזה
 לקרוא המריבה בית לדיירי מציע הייתי

 פעמים שבע ולהשוב הללו, המגילות את
ול לציבור לעצמם, גורמים שהם הנזק על מדינה.

תל־אביב פריבולסק*, יצחק
והשירה הסופרים אגודת

ששיגר הבא, המכתב את לפרסם אבקשכם
בישראל: הסופרים לאנודת תי

 הסופרים, אנודת על ובנימנה כסופר,
 הרב תמהוני את להביע בזה מתכבד הריני

 נערד הסופרים אגודת שמטעם על וטחאתי
 בעריכת ״שירתנו״ האנתולוגיה לצאת ערב

 רק לי נידע קיומו שעל ליכטנבוים, יוסר
 שבכד עוד מה האגודה: מהזמנת — אמש

 להפצתה יר נותנת הסופרים אגודת נמצאת
זו. אנתולוגיה של

 הג׳׳ל הספר של להערכתו להכנס בלא
 הואלתו על כי לקבוע, שלא אי-אפשר בכללו,

 לי נודע משירי ליטול ליכטנבוים מר של
 ממקור נטלם והוא מעשה לאחר ורק אד

 זיל- מחמת תשומת־לב מחוסר ואם משובש:
 תשו- חוסר מחמת אי־הבנד מתור ואם זול,

הק ולא וכמכוון, כראוי שלא סידרם מת־לב,
ה שבמקור ההדפסה דיוקי על אוי פיד שלו. והלא-מוסמר משובש

 לולא כד, על מעמיד הייתי לא אולי
 הכבוד לי שיש הסופרים, אגודת היתה

ל חובתה, כעיקר אמורה, עליה, להימנות
 לומר, צורר ואי! יוצרים, זכויות על הג!

 וכידוע — אני ואילו עליה; הנמנים אותם
 כאמור, נשאלתי, לא — בלבד אני לא לי

ה לצורר משירי זו לנטילה להסכמתי כלל
 צא _ נשאלתי (אילו האמורה אנתולוגיה

ה ועצם — פנים) בשום זאת מתיר הייתי
שרי פגיעה היא רשות בלי הזאת נטילה
ש אלמנטריות, בזכויות־יצירה ונסה רותית

עליהן. ולהג! לשמר! אמורה האגודה
תל־אביב רטוש, יונתן

רכים דגים כים
ה של ישן גליו! לידי נזדמן עתה רק
 מכתבו את מצאתי בו ),1284( הזה ,עולם

 על לענות ברצוני אופנהיימר. הקורא של
ה ״היום הצבריוח: אודות הנוקשים דבריו
מש המכונית, או מהנדס, או דוקטור תואר
 בהחלטתה חשוב יותר הרבה תפקיד חקים

 נישואין. הצעת על ב,הן׳ לענות נערה של
.אילו . המנ אח משנות הארץ בנות היו .

 היינו אנו •פאר הרי שלהן, החומרנית טליות
זרים." בשדות לרעות חדלים
 מתוד כותב אופנהיימר שאכן מאמינה אני
 כזאת, בנערה ונתקלים יש אומנם מר. נסיוז
 זו הכלל. לנכי לפיה לפסוק אסור אולם
הארץ. בנות על רעה דיבה פשוט

 זאת, בכל זה? מסוג צברים חסר וכי
כאלה. הם שכולם אומר לא לעולם

בו. רבים ורגיש נדול הוא הים ידידי,
מגשימים אסקיו, מלכד,

לו מהכד, החכרה
המכת במרור מכתב פירסטתי כשנה לפני

 דרכון הארכת חמורת לתשלום בקשר בים
 עזר הדבר בחו״ל. השוהים לסטודנטים

 שוב אני שכיום כיון פתרונו. את ומצא
 אוזן ימצא מכתבי כי אקווה במצוקה, נמצא
הפעם. נם קשבת
כ בחו״ל לומד שאני שנים ארבע מזה

ב מתנענע זה בזמן המניז. מן סטודנט
מש בני את לפגוש ארצה, הסטודנט מקצת
ה למרור ניגשתי וכוי. חברתו את פחתו,

 הם מה לברר מנת על באן, שלנו קונסולרי
 שלי הדרכון אם לסדר, שצריד הסידורים

 עלי ישראלי, שכתושב לי, הוברר בסדר.
 שהוא מס-נסיעה, אחר, תושב כל כמו לשלם,
 לי אין אם נם הנסיעה, מהוצאות כרבע

ההוצאות. על לדבר שלא כלשהן, הכנסות
 של חייו על לכם לספר צריד אני אין

 לבלות אוכל לא המם בלי נם סטודנט...
 אצטרך ימים חודש בארץ. החופש כל את

הנסי הוצאות את להרוויח מנת על לעבוד,
המש לבני דבר-םה להביא גם צריד עה.

 של שנים ארבע לאחר — לחברה או פחה,
המס? את נשלם וממה בלבד, התכתבות

חופ את שנהרוג המדינה רוצה אולי או
לדיטור־ להביא עלול הדבר כאן? שותינו
 בה בארץ הסטודנט נשאר שבסופה ליזציה,

 הזרד• דרכו את מוצא ולא לומד, הוא
ארצה.

גרמניה פרנבך, זאב
אשה+שליש

״עליריה״, בית־הספר על הבתבה כותרת
 (העולם האשה״ את ״חפש במדור שפורסמה

היא: )1294 הזה
לירות. 240ב־ אשה
כן. ולא

ב־ הקורס מחיר
 180 הוא בית־הספר

אומר, הווה לירות.
 אפשר לירות 240ב־

 פלוס אשר, לקבל
שליש.
 הוא לירות 240
הדונם־ קורם מחיר
 שזה כיוון ניות,
 לאשה המקנה קורם

מקצוע.
נדיר,+עולש עליזה

ברא=עלידיה,
ש תל־אביב עול

ר,ר כדם רצ״ח
הלוח העכברים מחתרת מטעם פקודת־יום

מת:
 חוסל. בר־מיאו, טומטום הרצחני, הצורר

 נזר־ את ביצעה המחתרת של קומנדו יחידת
המלחמה פשעי בשל נגדו שהוצא הטווח דין

 עולם לדראון ייזבר בר־מ-או נתחייב. בהם
ההשמדה. במלחמת שהתחיל כחתול

 ללא־חת הלוחם אח נקמתנו ראש על נעלה
חם־ מילוי בעת שנפל דומברניק, פוספום

זוהרו בימי בר״מיאו
 בר-םיאו. הצורר את שחיסלה בפעולה קירו,

 המוות. לאחר רב-עכבר דרנח לו הוענקה
 הסופי! לנצחון קדימה עכברים,
בר־טינן! הוא בר־מיאו

מע״ל ספיסי, החתום: על
 על דום עומר צ״ח של הכללי המטאטא

 שנפל בר־סיאו, טומטום המפקד של קברו
 העכברים. מחתרת של בזויה לתחבולה קורבן

 אפילו אותם הרתיעה לא המעוותת שינאחם
עכ על השפיעו הם עצמם. כלפי מאכזריות

 גדולת כמות לבלוע בדעתו בלתי־שפוי בר
 להתייצב אותו דחפו ואחר-כר רעל, של

 קפץ כמינהנו, זה, בר־מיאו. המפקד בפני
 את נם בלע זו בצורה אוחו. וטרד עליו

מת. יסורים של שעתיים וכעבור הרעל,
 יחידותיו כל על מצווה הכללי המטאטא

ה תמונות יוצגו בהם אזכרה, טכסי לערוד
ולמופת. לאות החיילים, לעיני מפקד

צ״ח שרטוני נסטור החתום: על
נאמגה תודה

אודותי כתבתכם את שוב לראות שמחתי
).1293 הזה (העולם

נאמנות כט• תשמח, דד כל הנושא אין
לכם. לב מקרב תודתי ולעובדות. לאמת כם

בוזרלי־היל, רודן, ה זי!
ארצות־הברית קליפורניה,

ת031ק
ה ח כי ה את הו מ צ ה ע ה באריז מ אי ת מ חר ה ה ביז ר מי ש ר ל ם ע ע ת1צ1 ט ת ר ריו ד הסיג ה ע נ רו ח א  שבהן. ל

ל כ ם. תנאי ב ה - 5126 פילטר סנטור האקלי רי ג סי ה ה ל עו מ ה ה ס פ קו ה. ב ל ש מ ה

אי ר רך גם בד בו ע א ־ לסנטור ל ה הי רי ג ת. סי מ של מו

ה ש 1מי
א1שה

משה!


