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:לחיות רוצה אני
. .  21לי מלאו היום רק צעיר, אדם אני .

ועתידי העצסיים צעדי בראשית אגי אביבים,
לפני. עוד

 ספני פחד, ללא בבסחה, לחיות ברצוני
להת ברצוני עתידי. על המאיימת המפלצת

 ילדי־ שנם וברצוני משפחה. ולהקים קיים
בבטחה. לחיות יוכלו לעתיר

 טהר שאפילו בהרנשח לחיות רוצה אינני
עצמו. את להשמיד העולם עלול
 או העולם. ם! ייאסף שפעם יורע אדם כל

 ביד נתונים ועתידו שגורלו יודע הוא אם
 ביד — נכוו יותר או האטומית, הפצצה

 עלולים רנע, דהף מתוך אשר הפוליטיקאים,
לחייו? טעם מה — תאפס והאנושות הפקודה את לחת

 לחיותו רוצח אני פסימיסט. אני אין
 אמונה תור תקוה, תור במחוז, תור לחיות
באדם. ואמונה בעתיד,

חיפה יוסף, ב. א.
יואב שד תשובתו

 .יומנו הכתבה את קראתי רב בסיפוק
).1312 הזח (העולם יואב" של

 הנבון הכתב את להעמיד רצוני ראשית:
 את לא־נכונוח. עובדות כמה על והזריז

 האוניברסיטה קירות צביעת בדבר היריעה
 איש בתור עצמו שכינה מאדם קיבלתי

 זה היה מדיני. דני ושמו החדש״, ..השמאל
 בשעה מסיבה, לאחר

 פנה כאשר מאוחרת,
 לי וסיפר הלה אלי
 למכור רצונו על

״הא לעתו! ידיעה
 גם הציע הוא רץ״.

צלם. להביא
 השיחה את שנית:

בירו מדפי מר עם
 מתא־ ביצעתי שלים
בנו ציבורי, טלפון
ו מריני של כחותו

 מסר־ וכשאני חברתו,
 של קבוצה על חי
תי קומוניסטים, 10
ואפי הלה אותי קן
 של הקיר על כתב לו

 שהקבוצה תא-הטלפוז
אכישרספ־ מארבע מורכבת

 ושלח בעצמי מצאתי הצלם את ושלישית:
״ למקום. תיו  ״תאר?׳ כתב עם הגעתי למקום רביעית:

 צלם עם בססיישן ולא ״נשר״, של במונית
ונהג-

 הניר שהוא בשיחה מדיני הודה למחרת
 נתור בשטח שהסתובבו האנשים אחד את

 לשאלתי מלכודת. שהכינו והבין ש״ב, איש
 ״השתגעת, ענה: חבריו, את הזהיר לא מדוע

בי!" חושדים היו החברה  הפעולה בעת מסתור מצא עצמו מריני
״ הגבעות. בין  בעתונכם שלי החינם פירסום על תורה

ירושלים אבישר, יוסף— ומלשין ש״ב סובן בתור
המשתולל הפאשיזם

 ״חפשיסמ במאמרו מעלה אבנרי אורי מר
 פסיכו■ חאוריה )1310 הזה (העולם המצוי״

 על המצביעה מאד, מעניינת חברתית לונית
עניני אשר אנשים, בין הקיים הסמוי הקשר

 אותם, מעסיקים מין
 פוליטיות דעות לבין

 ויוצאות־ קיצוניות
דופן.
 אני מכיר אולם

 שבו טסויים, שבועון
 ה־ התופעה ניכרת

 הדו־ער־ פסיבולונית
אותו הנ״ל: כית

למט משול שבועון
 דעות האחר צדו בע:

 קיצוניות, פוליטיות
 השני צירו ואילו

מין. בעניני חמום —
ימ הג״ל במאמרו

 מר עצמו את צא
בומ משליר אבנרי

קור בלטינית רנג.
כזה: למאמר אים

קרני
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ירושליםקרני, שמואלעצמו".
 שכניהם נגד הערבים את מסית העורר

 כמו רשימות, מיני כל על־ידי היהודיים,
 תהיינה והתוצאות שלו, החוצפה שיא זהו זו.

ביותר. חמורות  להורג מוצא העורר את ונראה ייתן מי
 הערבים ידידיו בידי עריפת־ראש על־ידי
 ובנות אשתו ואת הנרז׳ים. ברחבת בנצרת,

הערבים חבריו על־ידי נאנסות חברי־המערכת
חיפה שטיין, זומ, ם של כל. לעיני

.בעמם מתבוללים לכם, שלום . .
 דורות משד עמכם נחלת על שטר מי
 או חנזעניח" .הדת רדיפות? של רבים

הגזע? שמירת נגד קטרוניכם
..עצם יהו בנות של אינטימית חברות .

 עם בצה״ל, שרותז את גמרו אשר דיות,
 שדגל ומאודם ליבם בכל מצפים אשר ערבים,
 סכנה מהווה ישראל, אדמת על יונף לאומם
האומה. לבטהון

עכו שאול, עמוס
.לפי .  שנים כמה בעוד שלכם, העידוד .

 ישראל בנות כי יהודים, יהיו לא בכלל
ערביים. לבחורים תנשאנה

חיפה רזניק,
 ידיעות בעתונכם חסרות הפלא, למרבה

ה ערב בארצות אנטי־יהוד״ם מעשים על
 להתעלם בנפשכם עוז מצאתם למשל, שונות.

 מספר שלפני הפעוטה העובדה מן כליל
ה הרב אשת אח מוסלמים אנסו חודשים

(מרוקו). במרקש יהודי
.יחסר .  המיעוטים עם יחסינו לבעית .

 ויתורים לדרוש אין — אכזבה לגו נורם
לטובתם! קיצוניים
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