
מכתבים
 ערמומי, ?פרם: ביחס צודקים שאתם נניח
 מי מדיין? רוצים אתם מה אב?, ונו', סוהר,

 ?פרט. מדיין 'המרחק יערב יודע אבנרי במו
 (העולם בפינה אותו ׳עמים אתם זאת ובכל
 אדם הוא ׳עאין ספק כל לי אין ),1348 הזה

 אב־ גם פעם ׳עאמר בפי אד — וצדיק צחור
בו היה בר-דעת יעכל האדם הוא דיין נרי:

בודד. אי על ביטוחה בו חר

 חוצפה לא וכי
 שכש־ אניעים מיץ

ב הוכחו רונותיהם
 היא כוונתי עליל?

 ודיין, פרם לצעירים
ה עמיתיהם ו׳עאר

 מדוע אשר צעירים,
 את לשפר ישאפו לא

 מסוג־ הם מעמדם?
 בראש לעמוד לים

 או הבטחוז, משרד
ב שהוא, משרד כל

 פחותה לא הצלחה
ש ותיקים מאותם

לש מצליחים אינם
כלשהו. מאזן פר

חיפה קארה, ראובן

קארה שמך? מי
נב למעשה ערים אנו חוד׳עים מספר מזה

 הישראלית הדמוקראטיה רצח מחריד: לה
ה המעשה' הישראלית. הדמוקראטיה בעזרת

 מטעמי להסתדרות הבחירות דחיית עם חל
 זה אצלנו (הנמשך חמורי' בטחון ״מצב

לרשו הבחירות בדחיית וגמור שנה), 201<־
 נם נימוק באותו שנעשתה המקומיות, יות

ואידיוטי.
. .  ולקבל לבטל הכנסת רשאית לדעתי .

 כי הבחירות. חוק אחד: לחוק פרט חוק, כל
 הכנסת: )1 מוסדות: בשני האזרח בוחר בארץ

 אלה מוסדות שני המקומיות. הרשויות 12
בסמכויו מוגבלים הם כי ריבוניים אינם
 כלשהי. הגבלה סובל אהד ריבוז ואין תיהם
לבטל אחד נבהר מוסד יובל לא כד מיעום

 תל־אביב יעקוב, א.
ולהש־ להיטפל היא

 בניגוד וזאת — אחר נבחר מוסר של קיומו
 כל יכול לדעתי בשניהם. הבוחר הגוה לרצון
 צו להגיש לבג״צ, לפנות הזאת בארץ אזרח

ה ומ׳ערד ישראל ממ׳עלת נגד שמד?״ ״מי
פנים.

בת־ים מ״ נ•
והיפוכה דעה

והרפתק פאצאליזם ביז זה שדים במחול
ה תולדות את המאפיין — יאוש מתור נות

 אחיזה לה קנתה — האחרונות בשנים לבנט
 כאילו והמשתיקה המשתקת הדעה אצלנו גם

המעצ קבעו ממילא כאילו לעשות. מה אין
ב בעיקר זאת מדגישים עמדתן. את מות

וישראל. ברית־המועצות יחסי
 את והוכיח — הכורדים מרד בא הנה אר
הסוב נחנו קאסם של לעיראק הגמור. ההפך
 התחילו באשר רק תמיכתם. מלוא ייטים
 הוגבלה בעיראק הקומוניסטים את לרדוף

תמי ניתנה לא עארף של לעיראק התמיכה.
 תמדוד אל הלקח: לכורדים■ סיוע ניתז כה.
 פאטא־ העולם כל לא במידותיך. זולתך את

מיואשים. ליסטים
קריית־מוצקין לוינגר, יוסף

מאלים ד״ש
(העו עלי שכתבתם הכתבה על לכם חן־חז

רצי ).1347 הזה לם
יו מבתב לבתוב תי
 אין אבל ארוד תר
 שבאתי מאז זמן. לי

 נפגשת אני לכאן
 אנשי־ מיני כל עם

או וסוכנים. במה
 יהיה אם לכם דיע

ו — מעניין משהו
תודה. שוב

 בודנפילד אליס
לונדון ואדי,

הגובה על
או היה לא האם

 מהנמ־ למישהו מץ
 ולשאול לבוא דים
שמות יתכן זה איד
על־ לגובה אדם חים

 )?1348 הזה (העולם השדרה חוט כיווץ ידי
 שיובלו באשליותיהם להישאר רצו אולי או

 טבעי רק לכן כביכול? מדעית בשיטה לגבוה
ו מצפון חסרי אנשים שיבואו הדבר הוא

 האשליות את ויטפחו גנם, אותו כמו אופי,
אנ יש לאושרנו קומה. נמוכי אותם בקרב
ו המציאות את לנו שמראים כמוכם שים

 המנסים מסויימים, מאנשים פרנסה שוללים
קלה. בדרך אותה לעשות

אור־יהודה ),1.76—1.92( הננסים ועד

צבעוניים חרוזים
 הנע׳עים השחורים העסקים על כתבתכם
 מאלפת, היתה )1349 הזה (העולם באפריקה

 למעשים הרקע את סיפקה שהיא במיוחד
האקטואליים.

 מתוך אחד. רציני חסרון בה היה אולם
 שפורסמו אלח ונם — שפירסמתם העובדות
 כאילו התמונה, מתקבלת — אחרים בעתוגים

מת ישראליים ואנשי-עסקים פקידים כמה
הש על האפריקאיות, העיסקות מז עשרים

הישראליות. החברות בוז
האמת. כל זו אין אבל אמת. בכד יש

חש על רווחים צוברים מתעשרים אותם כי
 האפריקאים. של והתמימות האימון בון

ב לנו לעלות עלולה אשר חרפה, וזאת
מאד. יקר מדיני מחיר
 של הלבנים הסוחרים דוגמת את נשכח אל
 — הכל את מהכושים שלקחו שעברה, המאה
צבעוניים. חרוזים בתמורה להם ונתנו

חיפה תילמן, דויד
 כותבים יטאתם מה כל עוזר, זה מה

 תוקם האם ורוזנברג? צור עסקי על ומגלים
 האם מצור? עדויות שתגבה חקירה ועדת

יתפטר? רוזנברג
 תל־אביב ניר, שמואל

 איגרת ראה ב) הדעת. על מתקבל לא א)
העורך.

מי היא מי
האחרון שבנליו: המים מלכות בתמונות כודנפילד

קורדה ברנשטיין
 ז׳ו־ עם אותי החלפתם ),1349 הזה והעולם

 יותר שאני חושבת שאני לא קורדה. לייט
סדר. להיות צריד סדר אבל מסנה, חתיכה

תל־אביב ברנשטיין, רות
הח כי הודה המגיה, נשבר החקירה בלחץ

 הדעת. חולשת של ברגע התמונות יאת ליף
לבריכה. אותו זרקנו כעונש

הטירונות פנסיון
 הזה (העולם ודנה חבצלת חסי, לשרה,

 ש־ נעלבתי האמת למען יקירותי. )1348
 רגילה, אני ארבעתכז. ידי על רק הושמצתי

 אלוהים, בשם מה, אד למניין. כלל, בדרך
 עלי שעשיתם בכתבה כך כל אתכן הכיש

אחת? יד
ממלכתי", ״פנסיון אומנם היא הטירונות

 טוב יותר נשמעת הייתי לדעתכן האם אד
 לטירונות ללכת מוכנת שאני אמרתי לו

 אנודתכז יו״ר בפני זו שאלה הביאו שניה?
שנית. המועצה בהתכנס

תל־אביב וינקור, הדרה

מ077 >>/תוד2כ


