
מכתבים
שובת השבת־גוי

 שי' האישית הדרמה
 יטה הלאומית קומדיה

 זו בפרשה הממיטלר.
 לטרגדיה הפכו

ה אולם ליהדות.
ב הגדולה מבוכה
 עתה עוברת יותר

אנגליה. יהודי על
 אלה. בימים דווקא
נער אנגליה כשיהודי

בעז להתקפה, כים
הליבר החונים רת

 היטמאל ואנשי ליים
 ה־ על הלא־יהודיים,

 הניאו־פישיסם־ חנוים
 ראש שהקימו •ים

ה (העולם בריטניה
 הפכה — )1300 זה

 לנשק סובלן פרשת
 ה־ לכל קונבנציונאלי
 דעת־ אנטי־יטמיים.

 לביטוי שבאה הקהל,
 ממשלודי התחמקויות

 מחפש תמיד יהודים
משה

 והטרגי־ סובלז דר׳ ו
התנהגות על־ידי יצנח

אילת
 את הנדירה בעתונות,

״ה של באמריה ׳טראל
. שבת־גוי" ים . . 

אנגליה לונדון, אילת,
המכסה העירום

 מהוות עירום שתמונות למסקנה, הנעתי
 מלבישים אם האחורי. לשער נאות כיסוי

 נשאר — אותו המקשטות החווה בנות את
_ ערום. הנליו: תל-אביב א., צ.

ואליג׳יריה ערם פריטי
 אבנרי ואורי בכלל הזה ■שהעולם כיוון

 מקוריים רעיונות פעם מדי מעלים בפרט
 באתי הישראלית, המדיניות בשטה ונועזים

 מדינית לבעייה פתרון להציע אני אף
כאובה.
 מתושביה ואלפים שמאות העובדה נוכח

 ולא לפליטים הפכו אלנ׳יריה יכל היהודיים
שישר מציע הריני אליה, לחזור מתכוננים

 פליטים יטל ליישובם מיוחד מאמץ תעשה אל
 האומות של הקרובה בעצרת ותציע אלה,

 של המיידי ויישובם העברתם את המאוחרות
באלנ׳יריה. הערביים פלסטין י פליטי אלפי

 ואולי הערבית בלינה חברה היא אלנ׳יריה
זו. בצורה הבעייה את לפתור יהיה אפיטר

רמת־גן זקלנסקו, אבניאל

בימינו חסד להם
 או בראשם, הלחם ומענק המענקים ריבוי

(ה חסד״ ״לחם לו קרא אבנרי ׳טאורי כפי
 הקמת לדעתי, מצריד, ),1301 הזה עולם

מיוחד. מיטרד
 שר לעמוד צריך המענקים משרד בראש
 של התעסוקה בעיית את יפתור זה מפא״יי.

למפ אפשרות יתן אף ואולי השר־בלי־תיק
 זה (משרד ותרדשר שר עוד זו מקופחת לגה
 לשם האוצר) ממשרד בח׳טיבוחו יפול לא

הממשלה. של חיזוקה
 למספר תעסוקה בהמצאת לזלזל נם אין
בפוטנציה. פקידים של ניכר

 זה משרד באמצעות יוכל האומה מנהיג
ל בימינו״ ״הסוציאליזם להנשמת לגשת
אלתר.

הסוציא על נאצר של הדמנוניה לעומת
 הצדק טישטר במלואו יזדקר הערבי, ליזם

הקודש. בארץ האמיתי
ירושלים שקלי, דויד

.הלוואי . .
ה תחת ״במרינה״, במרור לקרוא שמחתי

 (דולק ״הוא כי הנניד?" הניד ״מה סותרת
 חריף פיחות לבצע מאשכול תבע הורוביץ)

 ישר■ ללירה דולרים שלושה על בהרבה
ת." ראלי

אי, סקופ  הזעצער הבחור של טעות עתונ
ו'׳\\?8!1)01 13110006 סתם או

ירושלים רחמן, דויד
ניצחת עדות
 ״עדי". במלה נתקלתי גיליונות בכמה
פרושים: שני ומצאתי במילון חיפשו/י

 לקישוט המשמש דבר תכשיט, — עדי 11(
 כד) עם (מתחרז ער — עדי )2( ולנוי;

מליצית. בצורה בסמיכות,
 את להבין לי עזרו לא הפרושים שני
 הכותרת תחת השני במכתב שהופיע ״עדי"
 ),1300 הזה (העולם והאמצע״ לחיים ״הבוז,

עדי." ״וטק־שין־בית נאמר בו
שלים ירי זרלחסיד, יונתן

 עדו (עדך, שלי. עד עדי, — שלישית צורה
זכו׳).
ג׳.<ג או .ג׳.

 ז׳בוטינסקי מיסדר לראשי ענה בן־גוריון
 אלא מתים, ביהודים לישראל צורר אין י

(ה חיים״ ביהודים
).1302 הזה עולם

היד־ מדוע בן, אם
להע הממשלה שתה
 מעפילים 420 לות

 אונייתם אישר מתים,
בלב־ים? התנפצה

ב. נ׳. אמר איר
 ״אנשים — שאו?
 מסוכנים הם זקנים

העו נורל בתכלית.
חשוב אינו שוב לם

להם.״
חיפה כהן, יהודה

ביו מעניין פרט
 של בצוואתו תר

(ה ז׳בוטינסקי זאב
)1302 הזה עולם
 או שיקברוני ״רצוני

ובו׳. לי)״ היא (אחת נופתי את שישרפו
 המנוח הרבזיוניסטי שהמנהיג הובחה זאת
 מסור- קבורה צורות שמירת על עמד לא

דווקא. תיוודהלכתיות
ה לתנועת לפנות לי מותר אולי, לכן,
תמימה: בשאלה חרות

כהן
הבאות; המלים היו

 עצמה את המגדירה החרות, תנועת מדוע
 בהתלהבות תומכת ז׳בוטינפקי״, כ״תנועת

ב השוררת האיומה הדתית בכפייה כזאת
העב שהאומה דוריטת היא מדוע מדינה?

 לדת להבא נם צמודה תייטאר החדישה רית
 מ״טכנתאות כמו ההלכה, ולדיני היהודית
לנייר־דבק? זבובים כמו או לרולר מסויימות

תל־אביב זק, אלכסנדר דר׳
שבועית תודה
. .  מכל נהנית מאוד אני לכם. תודתי .
אינפור לי המספק הזה, העולם של גיליון
1 . ה.עשו על עי ש: מציה

ניו-יורק,ארצות־הברית זוירא, אלישבע
;וער ככד נוער

 מסעיר יותר המשפחה, מיגון מזעזע יותר
קלו: מעטה יותר האח, של רוחו מסערת
 חדרי- חודר יותר המימשל־הצבאי, מדיני

 ״ערבי הננאי כינוי הוא האם מזעקת בטן
מלוכלד!"

היכן? ער מתי, עד
אשמים; — והוא אתה אני, — כולנו

 ההפליה, דור חרפת תרד כולנו ראש על
התרננולית. היהירות הגזענות,

 לא אף הכנסת, לא החינוד, משרד לא
 עבריים אב ובל אם כל יד יישראל. ממשלת

 נחמיץ פן לעשות, נמהר הזהו במעל היחה
חיפה ץ, רבינוב לאה המועד.

ה בתוככי הנעשה על הכתבות עם בקשר
 (העו־ בישראל צעירים לעבריינים מוסדות

)...1301 ,1209 הזה
נוער. ככל נוער זה

 נדל זה שנוער אלא
מכל אחרת בצורה

 נוער מאתנו. אחד
 שאבות איר ראה זה

נו אמהות. רוצחים
עו רק ראה זה ער
 וכל בחייו וסבל ני

 אותו הביאו אלה
ה כותלי בין אל

מוסדות.
כהן, אמנון(״נדני״)

תל־אביב

אחי: ראשד
 דברי את קראתי

המשורר של הקינה
 של מאסרו על חוסיין ראשד הערבי־ישראלי

 הזה (העולם אחי!" אחי, ״ריאד אחיו,
 שירו את לצטט אלא יבול ואינני 11301

טשרניחובסקי: שאול של
שכורת ארץ / ארץ, ״ישנה אומרים:

. שמש .  אותה איפה '/ ארץ, אותה איה / .
.״ . ? ישמיט

באר־שבע מעין, אלי
 פרס שיתנו כמעט דורש חוסיין ראישד ...
בלתי־חוקית. חציית־נבול עוון על לאחיו
 הנבול ופריצת לחנות פריצה דעתו, לפי

נוחה פילוסופיה זוהי לא? למה הן. חד
.בשבילו מאוד ..

חיפה הר־זהב, א.
 שלי זה נלוי מכתב להדפיס הואילו אנא,
במדינה: הבונד ממני, חוסיין, לראשד

 ארם שירי ללבי. ונגעו שיריך קראתי
 אכיר לא כי אף גבר. שירי ואוהב, מבי!

 פחדן כי ארע ריאד, אהיר את ראשד, אותו,
כמוני. הוא

בגר מצה״ל, ערקתי זנב, קיפלתי אני אף
 בכל בהורי. במפקדי, הטובים, בחברי תי

 הרד־ ,כאחיך אני אנה, עד מפליא בגדתי.
דרנו.

הנמושות, ככל כאחיך, אני נוכל סיבות
לאלפים. למצוא

עלו מיטב כי כאחיך, אני אנו, יודעים
בודד. בתא נישכב מינו

כלאחיך. לי הדבר, לי ומניע
 נמושות כי ולריאד. לי ראשד, וסלה-נא,

טועות? שיות ואולי אנו.
אני אף לסיים ראשר, לי, תרשה אולי
הבודדים. שיר בשיר,

 אמי שתיים, / מרה. בוכות ניטים שתיים
 / חלאת, יקיאו עצבניים אבות / ואמך.
/ ושלד. שלי שניים

 נעולים '/ למכלאה, מבית־המשפט באזיקים
רוצ בין / בלבותינו. / סתומים בחוזקה.

 חשישניקים הוטו, / חוטפים, מועלים, חים,
 מכתבים, עם / לבד, ואתה, ואני . וחלאה

לבד. /
 נאהב/ בחוץ סירחון אפילו / הכל, נאהב

 מכל אד / מושקים, גנים מזובלים, שדות
ה היפה, העדינה, את / — נאהב אותה

נאהב. / היהודיה, או הערביה, אמיצה.
בצה״ל לשעבר ראי ט

חו ראשד את לשלום לברד נפשי עם יש
לו: ולומר ם״:

 וכבן שיריך. ואת ׳טורותיד את קראתי
 הבושה. פני את כיסתה היהודית העדה

 יותר, נכון או העוול, על וניכלמתי בושתי
 מדינתנו שלטונות על־ידי שנעשו העוולות,

♦ המשותפת.
שנ לפני היה (שבני הצעיר לאחיך לד,
 אשר לאטד, תסביכיו), בכל בגילו, תיים

איננו יוסף שכלתם: ״אותי אמרה: כיעקב
 היו עלי תיקחו? בנימין ואת איננו ושמעו;
 בית־הטיטפט לפני העומד ולאביך כולנה.״
משופ אחד הוא (שגיסי בחיפה המחוזי

בגי!" זה ״אבל מרה: וקובל נייטבר טיו),
 הנשברים ללבות נחמה יקר, ראשד הבא,
אתה. וללבד ביתד, שבבני

שאי בכוח בז, על לד, לקוות!" לא ״אסור
ישראל! את והושע שירתך וכוח פותיך

המקוזים אחד
<י>

ל מכתבים השולחים הקוראים
 את לצרף מתבקשים זה מדור

למכתב. תמונתם
 למכתבים תינתן זכות־׳קדימה

כותביהם. בתמונות המלווים

נוני

סי על ״  ט
החלל

.לכדור״הארץ לשדר הוטל . .

הרדיו ספרי
קי המהנדס מאת ס כ ו נ צ׳ ל מו

ישראל״) ב״קול (מהנדס

המשדרים ספר *
חלקא׳ו-ב׳ הרדיו תורת *
הטרנזיסטור *

ה צ פ ה : ה ת י ש א ר ה
פרידלנדר א.

 ,52 נחלת־בנימין רחוב
63 1 89 טל. תל־אביב,

בר־כהן

ה7אנ*ר* ו
)7* ת ר ר ו ך ! ת "

ספור
־ שיר

1
 ! אגדה

תצלום';

בלבד השנה ראש עד המחיר
ל״י 10.75

 אסיה לתרבות המכון בהוצאת
ואפריקה

קרני הוצאת :ההפצה

 רוצי□ כול□
להצטלם...

 — כולם את צלם דבר, אין
תשלום! ללא הוא הפיתוח

 אג׳ 18 ס״ה וההגדלה
לתמונה.

.4 בן־יהודה פוטו־פספורט,

13033 חזה העזלס


