
מכתבים
הדגל אל

פב חורש נערת ע? לקרוא תענוג פשוט
).1328 הזה (העולם גריל ניבה רואר,

להיוו טוב כמה
בא לנו יש כי כח
מסור, טוב, נוער רץ

ה־ בהליכותיו, פשוט
 למען להתמסר מוכז

! חיוביים אידיאלים
למדי תקווה יש

הזאת! נה
פיינר, אברהם

ירושלים
הסי בל ...אחרי

ה דור על פורים
 מסתבר — אספרסו

מצויין. נוער שיש
 גדל לא הוא אבל

יז ם. של בנינתו
הר.

הי־ נריל גיבה
 מיני אחת רק תה

 בהפי שהלכתי בשעה לי נסתבר כד רבות.
למס לב שמתי הצבאי. הסימשל :נד ננה
 נחמדים, וצעירות צעירים של הרב פר

 דומני בהפגנה. שהלכו ומסורים, עליזים
ש היפהפיה, נושאת־הדנל כולן על שעלתה

בראש- הלכה
נהריה גולן, יצחק

אומ תלמידת טוסטר, עליזה נוטאת־הדגל
תמונה: ראה — מתל־אביב נות

המימשל! - יבוטל
 למערכת הבא המכתב את היום שלחתי
פוסט: נ׳רוסלם

 עם בקשר אבנרי, אורי על ״הערותיכם
 בטעם היו הצבאי, המימשל ננד ההפגנה

לעניין. נגעו ולא רע,
 המימשל כי מחליטים חברי־כנסת 56 ״אם
 יהודים ואם לישראל, טוב אינו הצבאי

בר הטיטשל ננד בצוותא מפנינים וערבים
לעליצות." נושא זה אין — חובות

תל-אביב שריק, יוסף
הקול מדור עויד שר״ק, הקורא של מכתבו

 על־ידי פורסם רא הארץ, העתון של נוע
פוסט. ג׳רוסלם

 עממי טיצעד בדימיוננו ראינו לא הפעם
הכ מצורת לעבר המרינה, כנפי מכל גדול,
במצי זה את ראינו הפעם בירושלים. נסת
התגשם. העורר של היקר חלומו אות,

 המשלחת, שחברי חשב ומי פלל מי אבל
 לכנסת לקרוא שרצו היקר, עורכנו ובראשם

 לחברי־הכנ־ ולאפשר חשאית, הצבעה לערוד
 כפיה וללא המצפון חופש מתור להצביע סת
הכנסת. משמר בסרוב יתקלו —

ב חסר־תקדים מעשה יקרים, קוראים זהו
 לכן, הכנסת! חרפת זוהי המדינה! תולדות
 אבל הכנסת, במבצר הפסדנו יקרים קוראים
 לא הכנסת אבירי אם מאבקנו. את נמשיד
 ברחוב, מקומנו יהיה להיכנס, לנו נותנים

יוכרע. הוא ברחוב ורק
 עטי שירעו — להסטוריה יכנס זה יום
 שלנו, חברי-הכנסת הם מי החופשי העולם

והנפחדים. הנכנעים האומללים, העלובים,
תל־אביב כהן אמנון

הסוןז לפני אחד יום
 שצריד זה על תמיד מדברים צה״ל קציני
 פוגעים לפעמים אבל המוראל. את להעלות
 כדי בה אין הדעות שלכל בצורה בחיילים
המוראל. את להעלות
 בלי בחיל־הקשר, שרתתי שנתיים בטשד

 שהשתחררתי לפני שבוע נגדי. תלונה שום
 ממיתקן שנעדרתי זה על חלונה קיבלתי

 שלדעתי למרות שעות. ארבע במשד צבאי
 כל שבטשר ולמרות הוכחה, לא ההאשמה

 נשפטתי תלונה, או> לי היתה לא השרות
 יום 35 וקיבלתי השחרור לפני אחד יום

מחבוש!

ה את זרקו אבל לערער, רשות ביקשתי
 לא היום ועד לשני, מאחד שלי בקשה

תשובה. קיבלתי
תל־אביב בושם, מיכאל

וכנסת עתון
(ה הנכבדים הקוראים כל טורחים לשווא

 לעורכי המשיאים והלאה), 1326 הזה עולם
 מועמדותם את להעמיד עצה הזה העולם
לכנסת.

ש היא העובדה
מ אפשרות כל אין

מפ כל כזאת. עשית
 ביום מוציאה לגה
 הרבה בחירות על

ו לירות, מיליוני
לבחי בחירות בין
ל מספקת היא רות

אל הרבה בוחריה
 מקיימת פרנסות, פי

 (או בשכר פעילים
ו ועוד בקיבוצים),

 בל־ אדם לשום עוד.
 גם ויהיה תי־תלוי,

 סיכוי כל אין נאון,
א בתנאים להיבחר

לה.
 נא־ קיסר, יוליוס
 ומארלון פוליאון
מועמדו הציגו אילו נכשלים, היו בראנדו

 יודעים הזה העולם עורכי גם בישראל. תם
 ובר נייר מבזבזים הם מדוע כן, אם זאת.

אלה? מכתבים פרסמים
ירושלים גורי, גבריאל

לכ בקלות להיבחר יכול אבנרי ...אורי
 שמר בטוחה אני למפא״י. יצטרף אם נסת,
לה קל לא אר הזקז, על מזמן נמאס פרם
 רוח קצת ובכן, חדשים. נערי־זוהר שיג

1ההתנדבוח
ל-אביב סגל, מרים

ההתנדפות? רוח או

לאויבנו המופתי הפד פיצד
 מרחביים ״יחסים לפרק המערכת בהערת

 ״אנב, השאר: בין נאמר )1327 הזה (העולם
 נמנעה, שהדפסתו בספרו, מוכיח כהן אהרון

 בראשית אנטי־ציוני היה לא אמין חאדג׳ כי
על כמה שספג אחרי כד הפר אלא דרכו,
הישוב.״ מנהיגי מצר בונות
נמ ״שהדפסתו כהן אהרון של ספרו את
 ועד ״מאז בספר אולם קראתי. לא נעה״,
 מירושלים, קטינקא ברוד המהנדס של הנה״

ל ירושלים, ספר״ ״קרית בהוצאת שהופיע
ה בעניין מאלף פרק ישנו כשנתיים, פני נידון.

 כספי מצב עקב — שהמופתי שם, מסופר
 יהודיים מוסדות עם ברברים בא — קשה

 השתוו המערבי. הכותל רחבת מכירת בדבר
לא״י. 5000 על אתו

(מ לארץ הצירים״ ״וועד כשהניע אולם
מ ההצעה את דחו הציונית), ההנהלה עיז
 יהודית לבעלות ״מסר השטח כי הנחה תור

המנדאטורי. השלטון על־ידי חינם,
ב קשות פנעה המופתי עם ההסכם הפרת
 יהודים לשונא המופתי הפד מאז יוקרתו.

מובהק. ציונות ושונא
 הראייה קוצר ולולא ייתכן זה, הסבר לפי

 הת־ כל היתה הצירים״, ״וועד אנשי של
אחר. באפיק זורמת בארץ פתחותנו

תל־אביב קורא,

שחיתות תצא מציון כי
 — ״שתיקה בן־חיים נתז של מכתבו על

 לעבור אי-אפשר )1328 הזה (העולם כהודאה״
 בשנת כבר כי מהעובדה הופתעתי בשתיקה.

 הציבור ליריעת הזה העולם הביא 1956
וה במשרד־הדתות, השורר הרקבון אודות
 כהנא. ז. ש. מנהלו על־ידי שבוצע מעשה

 החמורים למעשים שייר מעשהו רעתי לפי
 חילול עם קשור זה כי יען בארצנו, שבוצעו

תורה״. תצא מציון ״כי והארץ: השם
 היא העולם שבכל בקודש, מעילה ממתי

אצלנו נעשית ביותר, החמורות מהעבירות כשרה?
המש נציני את להבין רוצה נם הייתי

 הננע אודות בסימפוזיונים שמופיעים טרה׳
שה בטענות ובאים ושחיתות עבריינות של

 השלטון. נציני עם פעולה משתף לא ציבור
הציבור על־ירי שהוצג מעשה לפניכם הנה
דבר? נעשה לא מדוע הפרטים. כל עם

תל־אביב באב״ד־פיין, בלה

החתולים! את תהרגו אל
ה לקרוא שטחתי

ה ״הוועד של מכתב
 רצח למניעת ציבורי

(העו הבית״ חיות
או ).1328 הזה לם
 שונאי ישתכנעו לי

תוס אם החתולים
ה התועלת להם בר

 מפיקים שהם מעשית
 מקיומו יודעיז, בלא
החתול: של

 של שפע בתל־אביב
 ועדיין עכברושים,

ת בעולם נמצאה לא
 למכה סופית רופה

 החתול בינתיים, זו.
העב־ טשמיד הוא ביו היעיל ברים הגולדגרטים  נוכחותו עצם תר.

לב מלפלוש העכברים את מונעת בחצרות
הטנורים. תי

 בכדי בשלום לחיות לחתולים נניח הבה
 הטוב השרות את בשבילנו לעשות שימשיכו

עושים! שהם
 תל-אביב גולדגרט, חנן

 גולדגרס הקורא של ראי בעזרת עצמו צלום
תמונה. ראה פוסי, והחתולה חוה בתו עם

גורי
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_״עדלידע״_
 ז בפורים לשמוח ברצונך

 ו ריקודים בנשפי ולהשתתף
 נ לרקוז* יודע ואינך

לריקודים בית־הספר אל פנה

״ < ו ב ז7 ״
 תוך לרקוד ותלמד
ר פ ס ם מ י ר ו שע

.38 הנביא יונה רחוב תל־אביב,

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י מ ה

ת א מ
 זידמן מרדכי הד״ר

רשפים. הוצאת

א ת ב ס נפטרה ה
ה אך ל ו ר ק א ש ו נ נ ל  

אצל בתקליט דבריה את הקליטה כי
דוקטור רדיו ע״י ישראלי, להקלטה שרות

 56433 טלפון ,4 אידלסון רחוב תל־אביב,
טייפ) מסרטי גם לתקליטים (העברות

לסבל! הקץ
 עצבנות, ממצבי סובל הנך אם

 אם או ובד׳ נפשית מתיחות
 רעים מהרגלים להגמל ברצונך

 — אלכוהוליזם עישון, כגון
 בשיטת לריפוי אלינו פנה

״ויטליזם".
ובמבוגרים. בילדים טפול

תל״אביב. ,4468 ד. ת.
0

 גיל לציין נא
___הבעיה. וסוג
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