
מכתבים

מזהיר... שילוב
 הוכתר איכות בעלי מזרונים ביצור הגדולים שני של המשותף המאמץ

 מזרונים ליצור בארץ הותיקה החברה — פרדייז בהצלחה. עתה
 שבבת בהוסיפה ״שופרא״ המפורסם המזרון את שיכללה קפיציים,
 צמר• במקום כפר־סבא גומאויר מתוצרת ס״מ 4 של בעובי קצף־גומי

 המזרון יתרונות בל את אחד מצד לצרכן מבטיח זה שילוב כמקובל. גפן
גומאויר. מזרון המאפיין השינה נוחיות את השני ומהצד הקפיצי

התאחדו! - הממשל מתנגדי
 ה־ על העורר לדברי בהחלט מסכים אני
 הושג שלא חבל, הצבאי. הטימשל ננד סיאיק
 1כ ועל לו, התננרו אשר הזרמים בי! הפכם

 היו אולי אחידה. הופעה לידי הניעו לא
 נייטרליים, אנשים זה לשם לניים צריכים

ה וחבריו, בובר מארמי! הפרופסור כנו!
 והם כולם על מקובלים

 לטובת משפיעים היו
,איחוד"). (לא איחוד

 אינו העיקר אולם,
. אל העבר ד י ת ע  ה

שה כדי לעשות מה
 הקהל בתור התעוררות

 מציע אני תפוג? לא
 חברי שענדו שהסמל,

ו היהודי-ערבי הוער
ייש ההפגנה, משתתפי

 ביז הסכם אחרי אר,
 כסמל — הצבאי הטימשל מתנגדי כל

י ד י מ  אדם, כל של בגדיו על וקבוע ת
 אשר ולא־ישראלי, ישראלי ערבי, יהודי,

עמדתו. את בפומבי בזה להביע ירצה
 כל אשר נדולה, ״קהילה״ ליצור נוכל בזה

 אליו ויתייחס השני את יכיר טמנה אחד
בכ מבקר שהוא בי! ולמאבק, לדעה כחבר

י מפאת יהודי. בישוב או ערבי פר פ ו ה הא
ב וחשיבותו המימשל נגד המאבק של חשוב

ב או חינם הסמל את לחלק אפשר ציבור,
בעתיד. אחרות פעולות יממן אשר תשלום

ירושלים שנדרטקי, ע. ד״ר

 השוטרים כיצד הקולנוע ביומן כשראיתי
 אורי מר את דוחפים טישפריהכנסת ואנשי
 היהו־ הוועד מישלחת חברי שאר ואת אבנרי

זעם. נתמלאתי ),1330 הזה (העולם די-ערבי
 שבוע מדי ניבחרים הזה העולם עורכי

 גליו־ את הקונים אזרחים, רבבות על-ידי
ל שעות והטקדישיט בכספם השבועון נות

 על״ ניבחרו לא חברי־הכנסת ואילו קריאתו.
המפ של מנננוני-העםקנים זולת איש, ידי

שנים. לארבע אחת רק זה וגם לגות,
 בלבד זה ולא יום שיבוא משוכנע ...אני

מו בראש ?כנסת ייכנס הזה העולם שעורר
רוב. בה יהוו ושותפיו־לדעה שהוא אלא רם,

תל־אביב ויינשטיין, י.

 לא כי אבנרי מר מספר במאמרו .. .
 פי על לכנסת, להיכנס ולחבריו לו נית!

 היום למחרת ואילו הכנסת, יו״ר הוראות
 על המתווכחים לנאומי והקשיב בה ישב

הצבאי. המיטשל
 לוז מר האם היום? למחרת נכנם איר
 אבנרי למר היתה האם רעתו? את שינה

באבא? לעלי כמו סיסמה
נתניה קדיש, דבורה

שומ ״היפתח, אמר לא הזה העולם עורן
 סירב הוא עתונאי. תעודת הציג •אלא שום״

 בא כאשר כן, לפני יוס זו בתעודה להשתמש
צי מישלחת כחבר אלא כעתונאי, לא לכנסת
הארץ. מתושבי רבבות שייצגה בורית,

. .  קום מאז — הראשונה הפעם היא זו .
 שהרגשנו — המרינה

בבימתו! עצטנו את
 לחיות שאפשר כזה,

ב היהודי העם עם
 אנו גמורה. אחווה

להאמין, התחלנו גם
הרח הפעולה אחרי

זכו למעז הזאת בה
 הערבי המעוט יות
אפ וכן אפשר שכן
 השלום את לקרב שר
 לא העמים, שני בין

 השלטונות על־ידי
 על-ידי אלא דווקא,
הצי מחוגי פעולות

להר כדי הרחב, בור
 הערביים לעטים אות

טוב שרצון השכנים אבו־יונם
בשלום. איתם לחיות

״כנין כפר אבו־יונם, צלח

 למדינת אם — הממשלה ראש אדוני
 אזרחים אלד 200ם־ סכנה נשקפת ישראל

 ה־ מוויי על התגברו לא הם — קרביים.
 מימ־ ולהטיל המזרח־התיכוז כל את לכבוש

 ם־ הסכנות שאם תושביו! כל על של־צבאי
שע הרי חמורות, כל־כד אזרחים אלד 200
להישמר! לינו

 ראש כבוד בחשבוז, חלש אני אולי אבל
אצלי! מתבלבל הכל ולכן הממשלה,

הממ ראש כבור אותי, לימדו מה משום
 מאווי־שיח־ יש לאומי למיעוט שאם שלה,
 באלנ׳יריה, בעדו. שיעצור כוח אין — רור

 צרפתיים חיילים אלו< 400 החזיקו אדוני,
 ה־ טאווי על התגברו לת הם — קרביים.
 חיילים פעם החזיקו בישראל נם שיחדור.

ואמ פלסטינה הזו לארץ קראו אז — זרים
 זאת ובכל נחותים. ״נייטיבם״ שאנחנו רו
הצליחו. לא

מא ארוני. זמנד את להוגיע לי חבל אר
 את אחה מעריה כי בעתונים וקראתי חר

 אריסטו: של בפתגם נזכרתי — אפלטון
 אולם לי, יקרים האמת ונם אפלטון ״נם

האמת.״ את לבכר אני חייב
ניר־עוז בן־רוני, עד

 לי יש אבנרי, לאורי הכבוד כל ...עם
 ננחל הצבאי המימשל על שבמישאל-עם חשש
מפלה. ביטולו, דורשי אנו,

לעו ״מיסד הזה שהמצב אומרת זאת אין
 בארץ, השוררת מהאווירה נובע הוא לם;

עיבריודערבית. התקרבות מלעורר הרחוקה
 הסכרה. — הוא לעשות שנשאר מה

 לקירוב הישוב, שדרות בכל מקיפה הסברה
 לחיות נוכל לא וערביים. עיבריים •לבבות

 לבקר משתוקקים אנו לעולטי-עד. מבודדים
 את לסכן טבלי רחל. ובקבר האדום, בסלע

באר־שבע מעיין, אלי חיינו...

להד״ם!
 ״ארנון בחתימת מכתב פורסם בעתונכם

ובו ירושלים״, סניף ישראל, אנודת פועלי

 המקפחת הכללית, קופת־הולים על תלונה
).1325 הזה (העולם חברינו את כאילו

 על נכתב לא מעולם כי להודיע ברצוני
 שום ולחברינו לנו אין וכי כזה, מכתב ידנו

קופת־חולים. נגד תלונות
 בפועלי כחבר ירשם אשר דתי, ארם כל

 מם־חבר, תשלום תמורת זכאי, אגודת־ישראל,
 שווי- כחבר קופת־חולים, שרותי מכל ליהנות
הבדל. כל וללא זכויות,
 פועלי הסתדרות יושב־ראש דרוק, ז. ש.

ירושלים סניף בארץ־ישראל, אגודת-ישראל

תשוקה ושמה מדנית
 עליה שכתבתם סטו!, עליזה של אבא אני
פוש עם שהיתה ),1326 הזה (העולם בעתון

חאשיש. ועישנו שגנבו עים
בחו היא עליזה

 והיא מיסכנה, רה
 מה על אשמה לא

כשהתח לה. שקרה
 שלה אמא עם תנתי
 בערד היתה היא
 הייתי ואני ,18 בת
 אחרי חמישים. בז

ל התחלנו חודש
 לי אמר והרב ריב,
יל לגו יהיו שאם
 ש־ יהיה אז דים,

לום־בית.
 שנים עשר במשר

 ועוד עליזה נולדה
ב ושני בנות שתי
 ברחה אחר־כד נים.

והא ועליזה אשתי,
ל נכנסו שלה חיות

 עליזה קיבלה ברחובות במוסד מוסדות.
 לשלם רוצים לא היום ועד בכתף, נכות

פיצויים. לה
 דרד מהממשלה, לבקש רוצה אני לכן
ל רשיון לפחות לה שיתנו שלכם, העתון
 בחיים. להסתדר שתוכל כדי שרוח, טכסי
 יביא הרשיון אבל לנהוג, יודעת לא היא
החתן. את

טבריה סאפון, בר־יוחאי

הכית חיות רצח
לחיות! לנו תנו

תל־אביב ופרדי, מיצי

חוק ללא שד
ת: דתו שריה לכבוד

 הגבת כי 24.2.63 מיום ב״מעריב״ קראתי
ב העליון, בית־המשפט של פסק־הדין על

ב שנערכו אזרחיים נישואין רישום עני!
הס דורות שבמשד ישראל, ש״עם קפריסין,

 קיומו על המאיימים מנישואי־תערובת, תייג
 זה.״ מפסק־דיז גם יסתייג

 לשאול: מתכבד הנני זה עם בקשר
 חוק, של מרינה היא ישראל מדינת האם

כ העליון המשפט בית ונם הממשלה אשר
לו? פופים
ה בממשלה, שר יכול כיצד — כז אם

 ניתנת סמכותו ואשר החוק, ביצוע על ממונה
המו מהחלטת להסתייג — חוק אותו על־ירי

 אלא אינו תפקידו כל אשר העליון, סד
 לא ושהטבצעים יקויים, שהחוק השמירה

כ חחוק את יפרשו ולא מסמכותם יחרגו
כעיניהם? טוב

 של בסיס על בממשלה חברות תתכן האם
לח הרצויים החוקים את רק לקיים נכונות

 הלא־רצו־ מהחוקים והסתייגות מסויים, בר
״ם?

תל־אביב אלדה יעקוב
והיא הוא

תערובת. נשואי
טווייץ ציריך, עמום, ו.

תל־אביב קיקי,

 תינתן זה במדד־־ קדימה זכות
 המצרפים קוראים שד למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

ו 331 הזה העולם4




