
מכתבי□
למכירה פליישר

 לשוס שייר אינני פליישר. שסי נם
סירה. כל ננבתי לא ונם מפלגה

 מישהו אולי אבל
או נם לקנות מוכז
מחי אוקאזיון! תי?

מיוחדים! הנחה רי
פליישר, יצחק

חולון
פליי־ של ההפלגה

 לא צער נרמה שר
ל אלא להוריו, רק

כולם. הארץ תושבי
ל עלתה זו הפלנה
ל־ ובעקיפי! אוצר,

בס תושבי־המדינה,
ניכר. כום

 שהים לדעת צריר
כל רק אכזרי הוא

 להם שאי; אלה פי
 אופיו על מושג כל

 צעירים רק האמיתי.
 בכלי- השולטים היטב, לשחות היודעים

 הקיימים התנאים את והמכירים שונים שייט
 את 1לםכ טבלי למרחקים, לצאת יבולים בים.

חייהם.
 של לאלה הדומים במעשים נבורה אין

 מבחינות לנו דרוש הים פליישר. הצעיר
 להתרחק ואין כאהד, וכלכליות רוחניות

 בשטח הקיימת היחידה הדרר אבל טמנו.
ספורטי מאומצת, עבודה יא■ י הים כיבוש

 מניעת ולשם הכרחו לשם מקצועית, או בית
בו. הטמונות הסכנות

תל־אביב יורדי־ים, אגודת .זבולון״

פליישר

חשוב: לאיש נם ולהיהפך ימים, בשלושה להתעשר איד קצר שיעור
 לדהור מתחילים רכבת. של קטר גונבים

 ההורים הארץ. של מסילות־הברזל לאורך
 הליקופטרים הארץ. כל ואיתם — מודאנים
חש על לא (זה הקטר. את לאתר נשלחים

 למיבצע.) תורם משלם־הטיםים זה — בוני
 אתה למשל: — רבה תושיה נם מנלה אתה
טחוםר־ויטמינים. תסבול שלא כדי הדרך, בצירי פירות נונב

 הליקופטרים, שלושה אותר תופסים לבסוף
 נתניה ליד ומשטרת־הרוכבים, פ״פר ממום

 מוכר אתה מסקרנות. מתפקעים העתונאים
 מצל־ ועוד ל״י. 20,000ב־ הסיפור את להם
 צה״ל שבועון המשפחה. כל עם אותר מים

חינוכית. דמות בעל עליך כותב
מחכה? אתה למה אז

ירושלים דביר, אורי
כציבור הידועה ההלצה
 )1320 הזה (העולם ״ביצועיסטים״ במאמר

 סוגים לארבעה קציני־הצבא את העורר מחלק
 חכמים יש חרוצים, חכמים ״יש עיקריים:

 עצ- מפשיר ויש חרוצים טפשים יש עצלים,
ידועה. כהלצה העורר מנדיר האימרה מקור את לים״.

 ההלצה מקור את להבהיר לנחוץ מצאתי
 המלד על־ידי נכתבה זאת אימרה הידועה:
 ב- אף ומופיעה הגדול, פרידריר הפרוסי
).32 (עם׳ טונטגומרי, פילדמרשל זכרונות

מגן' קבוץ א״ גדעון
אוטדוק״ ״אולר

 א בראותי הצטערתי
 הישי! אחת את עוזב

 ישראל-ערב, יחסי על
 (העולם ״ניו־אוטלוק״.

 אלה, בישיבות נאמו
ו ייצנו רובם אבל

 ה־ דעת את שיקפו
ב אוטלוק״ ״אולר ישראל.

 מבין רבים דווקא
והמ היודעים אלה

 הבעייה את בינים
חד ראיה מנקודות

 לא ומקוריות, שות
 ובמיוחד נוכחים. היו
עור שאתם, לי צר
 ו־ הזה העולם כי

 שניסיתם ״אתנר״,
 את לתרום רבות כה

 להבהרת תרומתכם
 שני ולקירוב הבעייה

 הזאת, המדינה עמי
 נוכחים הייתם לא

נשמע. לא וקולכם

 הזה העולם עורר ת
 הסימפוזיון של :ות

 של ביוזמתו שנערר
רבים ).1322 הזה

ארנפלד
תל־אביב ארנפלד, דויד

הארי פאטמה
(ה הנלילית" הארי ,.מאטה על סיפורכם

 ונוגע רציני שקול, היה )1322 הזה עולם
 בריגול, להילחם אנחנו רוצים אם ללב.

 האנושי קרקע־הצמיחה את להבין עלינו
לתקן. כדי — להבין שלו. והחברתי

הצרפתי וכעתץ - כמקור חילאם

 הצבאי המימשל אנשי מנפים לשווא
 במיקרים כמו זה, במיקרה לעינינו לנופף

 ערב דווקא פומבי להם שניתז הקודמים
 צעירה מנתק מי המימשל. נורל על דיון

 נאמנות ומכל המרינה מחיי כזאת ערביה
 הוא אשר וכל הצבאי המימשל לא אם לה,

מסמל?
תל־אביב רייכמן, דויד

. . ה בין הרב לדמיון לב שטתם האם .
 לבי! '׳צרפתי, העתון מן שגזרתם תמונה

 אותה הצבאי, המימשל שבתעודת התמונה
 אותה שזו ספק אי: עמוד? באותו פירסמתם

 תיקן הצרפתי שהעתוז אלא — עצמה תמונה
 על-ידי הצעירה הבדווית פני את ושיפץ
קיצוני! ריטוש

 איד בדיוק יודעים הצרפתים כי ניראה
הח כן על להיראות. ייארי מאטה צריכה

טאל". פא- ״פאם של רמות לזו נם לשוות ליטו
ראשון־לציון גור, חווה

 השוו־ לצורך זה. בסיקרה פאטאל, פאטמה
 ב־ שהופיעה והגירסוז (ימין) המקור אה:

 ראה — סואר פראנס הצרפתי צהרון
תמונות.

ברנשטיין: קדימה,
 שכתבת מה כל אחרי ברנשטיין, מר

אתה אם — והלאה) 1309 הזה (העולם

בהן
 אתה ברנשטיין, מר
כשרונו־ את מבזבז

 לא למה בארץ. תיד
כ עצמר את תציע
 של מקומו ממלא
ב־ שוקיירי אחסר
או״ם?

דהן, פנחס
טבעון

תבל במתיחות הגדולה
 (העולם תבל״ בסרטי ״הנדול על הסיפור

 בקוצר-רות חיכיתי פצצה. היה )1322 הזה
 המאמר ולעומת — ברדיו התוכנית לשידור

 לא־ קצת אפילו היה מאכזבת. היתה היא
 נמתחים האלה המסכנים איד לשמוע נעים

בקלות. כד כל
תל-אביב ויילדר, חנן

 ועזרתי לענינים קרובה שהייתי מכיוון
 ברצוני — הרדיופונית המתיחה בארנון

טעויות: כמה על להעמידכם
 דווקא היה המתיחה רעיון בעל (א)
.מיכאלי לרבקה אותו הציע אשר אפק, יורק
איש. 50ם־ יותר לא נוכחו (ב)
 רעיון את קיבלו הסטודנטים כל לא (ג)

 ישראל" ול״קול מאחר טובה, ברוח המתיחה
 רבות פניות הגיעו ולהםתדרות־הסטודנטים

 ואיימו הונאה, על שקבלו סטודנטים, של
משפטיים. צעדים בנקיטת

ירושלים אלוף, שושנת

 עצמד חושב באמת
 קבע אז — לנכר
 ויכוח מפנש ערב

לשולחן. מסביב
 חושב אני אבל

 הערב יהיה שזה
 והאחרון הראשון

! ! !שלד
כהן, יעקב

תל־אביב

דהן

. .  הרי — מדעני-העתיד הם אלה אם .
 חודש משלמת אני האם ! לחלוטין מזעזע זה

 ללמוד לילדי לאפשר כדי לנחל״ח חודש
? האלה השוטים אצל בעתיד

תל־אביב ברמן, א.
״קול עם בשיתוף הסטודנטים, בהסתדרות

 מעשה נעשה ישראל״,
 וערער סטודנטים

 עתי־ הנפשי. בטחונם
 יעו־ ,ים נער של דם
הועמ רבים, של דם
ו מנוחד, באור דו

הגיונית! סיבה ללא
ה במעשה די לא

ב הנובל הונאה,
 והנה טעם, חוסר

 לליצ- במה נמצאת
 להתגדר מקום נים,

ה הזה. העולם : בו
 מבינים אתם אין
 אלו רמאות מעשי כי

 כל לערער עלולים
 שלא צבורי? אמון
 התפתחות על לדבר
 או הישראלי, הסרט
ה הסטודנטים מאבק

 שכר להורדת עבריים
סטודנטים! עובדים

עי, ר, ש. ד.

בעשרות שפגע יש,

רועי
 שכר והעלאת הלימוד,

העברית האוניברסיטה
ירושלים

 רועי, הקורא של הטוב האחרון הצילום
תמונה. ראה — לדבריו

— הרדיופונית המתיחה על לכתבה בקשר
 אבל אותנו, מתחו מתחנו, אנחנו הכבוד. כל

ביותר. הטובה היתה שלכם המתיחה
תל־אביב רפפורט, עזריה

 זו כמדור הקדימה זכות
 ה קוראים שד דמכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את
 תינתן ז

מצרפים
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