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)המשך מעמוד (4
נוריוז — לא נאפשר לו לדרור במחלקתנו".
מידי שבוע אוסר העולם הזה את האמת,
ופונה למצפוננו בקריאה להתקומם ננד
המצב הקיים• אד מה יכול אזרה בודד,
המשוכנע באמיתות דבריכם ,לעשות לקראת
הגשמת רעיונותיכם ,אם מאלצים אותו לס
תום את פיו? ואם במדינה זו ראשי ה
משטר הם גם הבוסים בכל מקום?
צלח הנדי ,ירושלים
קנדי האמריקאי נלחם בעד שיווי־וכויות
בי! השחורים והלבנים .איה קנדי הישראלי,
שייתן לשחורים היהודים את זכויותיהם
ויחסל את האפליה העדתית?
פליקס לוי ,תל-אביב

הגדרה

בכתבות המצויינות שלכם על פראנץ־יוזף
שטראוס חסר פרט חשוב אחד :מה אמר
ביסמארק על שטראום לפני מאה שנה.
אמר ביסמארק :״מה זה בוואדי? תערו
בת של בדאדם ואוסטרי!"
הרמן כהן ,תל־אביב

תנוחה מדינית

״שלושה במיטה אחת״ היתה כותרת לא
רעה לכתבה על כריסטין קילר )העולם הזה
 .(1345אר נידמה לי כי הכותרת הנכונה
של הכתבה היתה צריכה להיות :״חיי כריס•
טי! תחת ממשלת השמרנים״.
אסתר גבריאלי ,חיפה
או ,בפשטות :״תת שר הבטוזון״.

יפה והקינאה
כמעורב בחיי אמנות של ״המושבה ה
ישראלית״ בניו־יורק; וכעתונאי בי :עתו-
נאים ,מצאתי לנכוז להניב ישירות לעתונכם
בקשר לכתבת ״רחל מהחלת" אודוף יפה
ירקוני) .העולם הזה .(1341
הדעה הכללית של המושבה הישראלית
כאז היא שהופעתה של יפה ירקוני בטל
ביזיה׳ אשר עליה אתם מדברים ,היתה
הופעה נאה ומוצלחת לכל הדעות!
הוכשלחם על ידי אנשים מלאי כעם־ וקינ
אה.
יעקב בעל־תשובה ,ניו־יורק
...דעתי ודעת החברים שלי הישראלים,
היא שהופעה זו של יפה בתוכנית הטל
ביזיה של נ׳ואני קארסוז ,ואשר בה יפה
ירקוני גם שרה וגם שוחחה במשך שעה
ליד השולחן ,הוסיפה כבוד רב ,ובז נם יעל
דייו שהופיעה באותה תכנית .אני חושבת
שזו היתה הופעה ישראלית טובה ביותר
שראיתי במשך השנתיים האחרונות שאני
בא! ,ואני רוצה להוכיח לכם שהוטעיתם
במשפט זה — ״היא ישבה על כסא כשהיא
משלבת רגל על רנל בנובה בלתי־רצוי ב
החלט.״
ג׳ניה זסלוף ,ניו־יורק

שעדוייה בבית וזרושוג לונדוני ,עוררה כדברה שטיב
נאשר הופיעה לעבודה כזוב מכנסי פברץ׳ וורודות .הפועליב
התלוננו ,שאינם מסוגלים להתרכז בעבודתם ליד המכינות,
.
והם דוששים לתאונות.
*
ההנהלה התערבה ודרשה גי
נסיה בחצאית — אולם היא 5זע * *  3 ^ 0 0״
העבודה שלה ,המחייב אותה
שת .נערכה הצבעה ,ומכנפי הסט-,ץ׳ זכו כרוב קולות.
דומה ,שלא רק באנגליה ,גם בישראל הולכת .ומתפשטת
אופנת מכנסי הפטרץ׳ ,וקרוב לודאי שרהובותינו יוצפו בהם.

מוטי׳ דא סתם כחור אדיוטי
כחבר ותיק וקרוב של רינה יצחקוב ו
מוטי שפמן ,ברצוני
להעמיד אותכם על
סעותכם בכתבה של
רחל מהחלת )העולם
הזה .(1344
אם כי הזכרתם
אקדמאים ,הרי שמו
טי לא פחות אקדמ
אי משאר מחזריה
של רינה ,אותם הז
כרתם ,ונטיעתו קשו
רה בהמשך לימודיו
הגבוהים ,ולא ב
ענייני עסקים.
אפילו לעוות את
חאורו הצלחתם ,ו
חבל .כי מוטי הוא
בחור נאה למדי ,ו
בודאי שאינו נמוד.
עובדיה זיו ,תל־יאביב

מכנסי סטרץ׳ לנשים מיוצרות בישראל מבד
הסטרץ׳ המשובח של ״הדר־רוזן״ ,על־ידי
יצרני בגדי הנשים המעולים.

ת ב ק ר ות י ו וכח!
באולם התצוגה שלנו מוצגים דגמי ריהוט סאלוני
בקווים חדישים ביותר וחדרי שינה אכסקלוסיביים
בקווים העדינים — כי  0111מ  1£א  £ 0ס אצל

או שינ ס ק *

״הכל עכשיו וכאן״

תל־אביג ,רחוב הרצל  ,56טל86797 .

ספה וכורסאות דוגמת ״שרתון״ ומבחר עשיר
של מערכות ריהוט נאה מוכנות ולפי מידה

ן

עברית * אנגלית * צרפתית * גרמנית
נמשכת ההרשמה
לקורסים מזורזים לתלמידי בתי־ספר יסודיים ותיכוניים.

כתות מיוחדות למבוגרים
תל־אכיב
| נחלת בנימיו  ,2טל56347 .
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חיפה

החלוץ  ,27טל69265 .

ן

לכל אזרח במרינה קטנה זו ,המוקפת
מדינות עויינוח ,ברור מה ערכו של ה
שלום .כל נפש יוצאת אל חיים במרחב גיאו
גרפי נרחב ,אל במחוז נפשי וכלכלי .נם
אם נקבל את ההשקפה האומרת ״אתה בחר
תנו" ,אי! פרוש הדבר להשאר בודדים
ונישאים.
סיסמת הכושים במאבקם להשנת זכויו
תיהם ,היא ״הכל עכשיו וכא!" הבה נאמץ
לנו ססימה זו .״הכל" — כל העם מלוכד
בכטיהתו ופועלו לשלום :״עכשיו״ — נפעל
מיד ,אל נדחה למחר את שחייבים לעשות
היום .הזמז עלול 'לפעול לרעתנו ,ומצבנו
כיום מאפשר לנו לקרוא לשלום מעמדה של
כוח ,כשוה ביז שווים — .״כאז״ — בגבו
לות המדינה הנוכחיים.
לשם מימוש הרעיו! אפשר להקים ועד
ישראלי לשלום ,בראשות אנשי־רוח כמרטי!
ביבר ,נת! רוטנשטרייד ,יוסף גולו ועוד,
ליזום פגישות בין נוער עיברי וערבי —
כי הערבים בארץ הם נקודת המוצא וה
אחיזה הראשונה בררו הארוכה לשלום :
ליזום פגישות בלתי־רשמיות בכל הדרנים
ביז ישראלים וערבים ,ברחבי העולם ; וב
עיקר — מסע נדול לייבוש דעת׳הקהל בארץ,
בעזרת רדיו ,עיתונות וכר.
אמנון ארז ,תל־אביב

מגיע דו

אינני מביו מה הרעש שאתם מקימים
סביב הקניה של  30דונאם על-ידי משה
בהרב )העולם הזה .(1340
אני אישית מכיר את ד״ר משה בהרב
עוד משנת  ,1933כאשר היה ילד ונר עם
הוריו ברחוב פלורנמיז .עד היום הזה
רק מילדי פלורנטי! יצאו לנו מנהיגים.

יחד היינו בנוער העובד עם שמעון פרסקי
)פרם! ,אהרון רמז ,ובבחרות הסוציאליסטית
יחד עם זאב שרה,
פנחסבירנבוים )מנ
הל ״דבר״( ,ירחמי
אל ברעם ,מאיר
פולסקי ,מרדכי אבי
שי ז״ל ,דוב ברגר
)הררי( ,ז״ל ,יצחק
גולדברג ,א .שדמי
— זאת היתה קבו
צה פעילה ביותר ב־
הסוציאלי
בחרות
סטית ומפא״י לפני
בל הפילוגים.
משה בהרב ,בתור
בעל ידע רב והש
כלה נבוהה מאד,
בתב מחקרים ננד ה־
מסיוז ,הקים באמרי
קה תנועת־נוער אני
טי־שמד והקים חוגים נפרדים לחוקרי קבלה
ומיסטיקה ,פארא־פסיכולוניה וספיריטואליזם.
בתים ורכוש וכסה הציעו לו כדי שיישאר
באמריקה ,אד הוא העדיף לחזור לישראל.
חלומו של משה בהרב הוא כי אחווה
תשרור בי! יהודים וערבים ,ושלום אמת
יקום באזור כולו .לב! לא ברור למה כל
הרעש הזה סביב עיסקה קטנה יחסית .מניע
לו לקבל מהמנהל זכות קדימה.
דוד גדנסקי )נוריאל( ,מהנדס
באר־שבע
בינתיים הודיעה המשטרה שפתחה במהירת
עיסקת הקרקעות הנידונה.

מרביצים תורה

השבוע אירע לי מקרה שאני חושב
שצריך להיות מובא לידיעת הציבור .נערר
לפני וסו מה באונ ׳ברסיטה ויכוח פרטי
בחוג סגור על הממ
של הצבאי .אני ה
ייתי שם הערבי ה
יחיד ,וכמובז שהגנ-
תי בלהט על זכויות
הערבים.
קיבלו
הנוכחים
את דברי בשוויו!-
נפש — אך רק ל־
מראיודעיז .כי כש
מהפגישה,
יצאתי
הותקפתי על-ידי ש
לושה סטודנטים ,ה
ידועים כחברי תא
מפא״י .הם היכוני
והכריחו אותי לה
ניד :״כל הערבים
מנצורי
מרנלים".
משנגשתי להגיש
חלונה במשטרה על תקיפה ,טענה המשטרה
כי הסטודנטים נעלמו ,ואין כל אפשרות
לזהות אותם.
יוסף מנצורי ,הפקולטה למדעי המזרח,
האוניברסיטה .,ירושלים

עונש מוות?

אני מוכרח להודות שטיפוסים כמו גייטי
לווי ,פלקוביץ וכדומה מעלים בליבי רגשות
של אנטי־שמיות .אני ,כיהודי ,מכיר טוב
מאד בקיומם של יהודים כאלה ,ואפילו
בקיום נטיה או קוו־מחשבה כזה נם אצל
רבים אחרים ,אשר מצליחים להשתלט על
הייצר הרע ,או שפשוט לא ניתז להם הז
דמנות להגשים את הפוטנציה ,ואני שונא
אותם ,את האנשים האלה ואת הנטיה.
...אנו שומעים שבברית־המועצות מוציאים
פושעים באלה להורג ,אני אמנם מתנגד
עקרונית לעונש מוות ,אבל אני מבין טוב
מאוד את הרגשות שהביאו להטלת עונש
כזה .אז קמים אחיהם בארץ ובוכים ״גוו־
אלט!! נוואלט! אנטי־שמיות בברית־המועצות!
הצילו! הצילו!״ אי! אנחנו זקוקים לעליה
נוספת של רמאים כאלה — יש כבר יותר
מדי !
הפשעים שלהם מערערים מז הים,ד את
בריאותה ושלמותה של ה׳לכלה הישראלית.
ננב זעיר זוכה בעונש עבור מעשה זעיר.
הבה ניתז לגנבים נדולים באלה עונש המת
אים לנובה פשעיהם־
דוד דייוויס ,מושב שיתופי ניר ח״ן,
חבל לכיש

הד החינוך

יש לפעמים הבדלים בולטים בי! דברי
המורה ובין הכתוב בספר־הלימור — ול
פעמים אף הם סותרים זה את זה .משרד
החינוך טועז שהוא מפקח על הספרים,
והם לא משובשים .המורה טוע! תמיר ש
הספר טועה.
או למי צריכים התלמידים להאמין?
תלמיד שהסתכסך
עם מורה,
קרית־מוצקין
שמעתי על תוכנית
שר החינוך להקים
בתי ספר נפרדים ל-
בני־עולים מארצות
נחשלות.
עלינו לעשות את
הכל כדי ל ח ז ק א ת
ההבנה והקשר ה
הדדי ביו הפלגים
בעמנו ,ולא לתכנן
תוכנית שתחזק את
ההבדלים של ערה
מסו״מת.
אזולאי
שלומאזולי ,מלכיה

זבות הקדימה במדור זה תינתן
למכתכיהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתבים.
העולם הזח 1346

