)הנושך סנננווד <2
הגרמני ,יבדוק את קיומם או אי־קיומם של
שרידים רעיוניים נאציים בצבא הגרמני ה
חדש•
★ ★
★
מה חושב שסראוס עצמו על המולם חזהז
השבוע נודע לי כי הביע את דעתו עוד ב
אחת השיחות שלו בארץ ,למחרת התקרית
המפורסמת במסיבת״העתונאים ,בדי זרק עו
רך העולם הזה לעומתו. :האם אתה פוחד
מפני שאלות ,מר שטראוס?'
באותה שיחה הוזכר דר שפיגל .פקיד
ישראלי הזכיר בי גם בישראל יש שבועון

כזד .ששמו העולם הזה .שסראום ידע על
כך ,כי אחרי התקרית קיבל אינפורמציה
מקיפה מפי שמעון פרם.
אמר שסראום. :לא ,האיש ההוא עם ה
זקן ,הוא לא כל־כך רע כמו אנשי דר
שפעל!׳־
השאלה הי* עתה :האם הערה זו צריכה
להעליב אותנו ,או לאז

*,ו

מכתבים
הידד ללוחמי הצדק

הידד לקריאתו הנרגשת והצודקת של אורי
אבנרי למען הכורדים .רשטוני כחבר האנודת
למע :לוחמי הצדק .אולם חושבני שאנשינו
ארישים כרובם ,בל עוד איז הם חשים כזאת
על בשרם.
ראובן קארה ,סריית־ביאליק
הריני תומר ביוזמתכם ליצירת ועד צי
בורי לעזרת העם הכורדי )העולם הזח
 .(1351מכיוו! שאישית לא אוכל להתפנות
כתקופה הקרובה לפועלה מעשית ,הריני
שולח לכם תרומה צנועה ,בסר  10ל״י,
ומכקשכם להעבירה לרשות הוועד לכשיקום.
דן חת ,אילנות
נל המבקשים לתת יד ליוזמת זו ,מת
בקשים להתקשר בכתב עם עורך העולם
הזה.

ארכעה פשעי גמזו

ב״זנ זז ס פ ד ל טבנולוגיזז
מי סוד ה עיל

.

יישר כוחכם על הרשימה המוקדשת לדוד
אלפארו סיקיירום ,הצייר המכסיקאי הנדול
שהושלך לבור־כלא,
משום שלא רצה ל
עקור מאטנותו את
)העולם
אנושיותו
הזה .(1351
רחוקה ממני הכוו
נה לטהר את הדוק
טור נמזו ,אד הוא
לא השתמש במילה
,,פרובוקאציה״ .הוא
עשה דברים יותר
חמורים:
) (1הוא ניסה למ
נוע ממני את המנע
עם באי הקוננרס:
) (2הוא מנע את
הבקשה
הגשת נוסח
אכי־שאול
אל הנשיאות:
ז (3הוא הכריז
על ריבונותו האכם־טריטוריאלית של וד
קוננרם ,בלי בל יפוי־כוח:
) (4הוא טעו בשם הרכבו הפוליטי של
קוננרם מבקרי-האטנות )״קומוניסטים ואנטי•
קומוניסטים״( ,
מרדני אבי־שאול ,תל־אביב

.
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שערך נהרס
על ידי האקלים והמים
הגן עליו בעזרת
אליקסיר 2
מי שיער לחפיפה המכילים חומרים
אורגניים השובים לשרשים.
מוצר איכות של הביאוקוסמטיקאי
בקבוקון ב־ 75אגורות.
ד ״ ר א .ת כ ץ .
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יש ממי ללמוד

^

 . . .נדהמתי ,ולא רק אני ,אלא כל אשח
ואם שדיברתי אתה על ענייו זה .מי הן
אותו  26נשים שיצאו לבקר אירנוני נשים
ברחבי נרמניה? לשם מה יצאו? הרוצות הן
ללמוד אירנוו ושיטת־עבורה אצלם — השי
טות האירנוניות הנעלות הידועות לנרם־
נים ,בהו השמידו מיליונים סבני עמנו ו
עמים אחרים?
היה לי קשה להאמין ,ובוודאי שא'•
אפשר להשלים עם העובדה ,שבנינו ,חיילי
צה״ל ,נשלחו לגרמניה ללמוד לחימה אצל
רוצחי עמנו .אבל פי כמה קשה להשלים
עם העובדה ,שנשים הפקירו ווילזלו בבל
הרנשות האלה .ואלה הם רנשותיחם של
אלפים ורבבות ,שלא חדלו מלהתאבל על
רצח יקיריהם וקרוביהם ,שהושמדו באופן׳
מאורגן ,נוסת גרמניה.
האם לנשים אלה כבוד לאוסיו חקחל
צויר לדעת מיהו ,ומי אירגוכיהם!
הדסה גולדברגר־סירץ ,חיפח

הכתוכת הנכונה

ברצוני להעיר למכתבו של הדודו׳ואו נ.
ר .הרמת־נני )העולם הזה  ,(1349המעיד
על עצמו שבעבר הלא־רחוק היה סנן וסני
גור בכל ויכוח על בנות הארץ.
צר לי על כר שאבד לנו סניגור ומליץ־
יושר .ונוסף לנו משמיץ לסידרח .אד מרוע
יחפש הדוו־נ׳ואז פגמים ומומים דווקא ב
זולתו? האם לא היה מוסב לו להסריח עצמו
עד לראי הקרוב ביותר ,יסקור את פרצופו,
יבדוק את התנהגותו ,ורק אז יחלים לערוך
את כיבושיו אצל בנות המין חיפה?
אם הוא התרגל לפגות בצורה שכזו אל
נערות ,הרי שמעה בכתובה .לו יש רק כחד
בת אחת• .מריח עצמו לרחוב הירקון ,שם
יש נערות המוכנות להעגות לפנייתו ללא
•קפוקים מיותרים•

שבאת ולקחה אותנו לנו ציבורי ,במענה
שאנחנו יכולים לישון על הספסל .האם זהו
יחם למלחים ישראליים בחופשה? האם ה
נמל איננו מקום טיקלט טיבעי לכל ימאי
שאי! לו איפה יישון על החוף! מדוע היו
צריכים ינרש אותנו!
אליהו מזרחי ויובל בחבוט,
אוניית־נזשא .נתניה-

ליתר ביטחון

ראשית ברצוני להודות לכתבכם על ה
רשימה אודותי )העולם הזה  ,(1350ביחס
לבד שחקרתי טרםפיסםיות־ח״לות ,רשימה,
שהיתה האובייקטיבית ביותר םבי 1כל ח־
■ירסומים המשמיצים שנכתבו עלי עם מע
צרי .העולם הוה היה העיתון היחידי ש
טרח לשלוח כתב מיוחד בדי לברר את ה
עניין ממקור ראשון ,ולא הסתפק בידיעות
שהפיצו נורמים — לדעתי ,נורסי־בטחוז
בעלי אינטרס אישי — בשאר העיתונים.
ליתר ביטחון ברצוני לחזור ולהעמיד על
דיוקן במה עובדות מסולפות ,שפורסמו
אודותי• כפי שניתז לראות נם בתיקי ה
משטרה ,איו כל שחר להאשמות כי נרמתי
לחיילות כוויות בחלקי נופו .נם סעיף ח*
אישום שעליו אני מובא לדיז אינו חבלה
נזפנית ,אלא איום בחבלה גופנית בלבד.
ברצוני לציין את היחס הה ו נן מטנו נח•
ניתי בטשסרה ,בניגוד להתקפה ננדי ב
עיתונות.
עפירם לביא ,בנימינה

יש לחם *רדת

הנני מחזיר לשר הפנים את תעודת ה
זהות שלי כמחאה
___
על כד שאינני אזרח־
אמת במדינת ישראל.
מאז שקופחתי ב•
סינתל טקרקעי־ישר•
אל ,אינני מוצא מ
נוח .חייתי משר זמן
רב בתנאים שאין
להעלותם על הבתב,
אד מתור תקווה ש
העוול שנעשה לי
יתוקן .לעומת זאת
אני חש כי קיצי
קרב ,משום שנטלו
פמני את הסוחלת
ואת פת לחמי כ
אחר.
לכן ,ככור השר.
אזולאי
אני מחזיר אח תעו־
דת־הזהות ומבקש ל
החזיר לי את תעודת הלידה הנמצאת ב
משרד הפנים.
יעקוב אזולאי ,רחובות

דיר קבר
.

לאחר שמר פראוסניץ — מפקח אנף ת•
עתיקות במרחב הצפון — הרם קברים מוס
למיים ,ופנע בכד בשם קדושת תל־אכזיב
ושם ישראל )העולם הזה  ,(1349הוא מנסח
עתה להתנקם בי עקב התנגדותי להמשר
חילול הקברים בהריסת חומת הבית שהקמ
תי בעמל רב .למרות ריבוי העתיקו* הוא
ממשיך להרוס את הכניסה הרומנטית ל
כפר ,וחלק מהמיבנים המעניינים שליד מ
כניסה.
סו הראוי שאנף העתיקו* ויתר חנוד■
סים המוסמכים ,יאפשרו למר משח פראוס•
ניץ לחפור בשמחים אחרים של אכזיב וד
חיסמורי* אשר אינם סונעים בערכי הר*
אלי אביבי ,אכזיב

גם אני!

נם אני טעוניית להשתתף בתחרות סלכת•
המים .נטרתי כבר את נו ״עליה״ ,שליד
בית־הספר .רורייאנוב״ .אני אוהבת מאור

מורד .נר־לב ,גבעתיים
המלח לספיגתו חוזר

לפני שבועיים בערר הנענו לתל־אביב ב
אוניה .נתניה' 10 ,האנסים חנדולים שב•
אמריקה ,לאחר הפלנח שנמשכה שלושה חוד
שים .ירדנו לחוף ,וכמובן שהלכנו לראות
איזושהי תוכנית במוערודלילח בתל־אגיב.
חיה לנו אישור חופשה .פס־חוף ,והורנו
לנטל בשעה שלוש בבוקר .נכוו שידענו כי
חסידה האחרונה לאוניח יוצאת בשעת
שחים־עשרה ,אד מכיוון שחיינו קצת שינו
יים ,ולא חיה לנו איפה לישון ,קיווינו
שיתנו לט לישון בשטה הגמל עד לסתות
בבוקר.
אבי בסקום ות תפס אותנו שוטר תשעי.
חיכה אותנו זורק אותנו החוצה .תוא לא
הסתפק בז * אלא נס קרא לניירת תסשסרח,

את השטיים הבתולים וחטים חיטובים של
הבריכה בתל־אביב .התחביבים :אוספת פק
קים ויש לי כבר אולי אלף נולים .טספר
הטלפון שלי  .82001אני בת המש וחצי.
תרדה גולדשטיין ,חל־אביב
הקודם חוח !362

