
 משני המינים שני בין נורמליים יחסים
מעורבות. חברות הוא העמים,

 נע־ אל חומדות עיניים לוטשים הערבים
 ידוע בכך? להם לעזור עלינו האם רותינו.

 לאחר עליהן מדברים הם לעג באיזה לי
 אהבה כלל זו אין איתן. מצליחים שהם

וטהורה. תמימה
 יהודיה שנערה אתם, סבורים באמת האם
 הרי ערכי? עם בנישואין אושרה את תמצא

 של סיפורה את בזמנו פירסמתם בעצמכם
 בטטוני, רוטתום של אשתו שהיתר, הנערה

 אדם היה עוד הוא בגורלה. שעלה מה ואת
 בחיי ומעורה לשעבר ח״כ ומתקדם, נאור

 צודקים היום, של היהודי.-בתנאים הציבור
 זוג בני של בדרכם מכשולים השמים אלה
אומ נשואין למנוע משתדלים רק הם כזה.

 כשיהיה רק — יבוא במצב השינוי ללים.
שי וכשיחולו הערבים, לבין בינינו שלום
 עלינו, הערבית. בחברה לכת מרחיקי נויים

למועד. חזון עוד אולם לכך, לחתור כמובן,
אעזקלון רוכס, עמוס

. .  היא הערבים על שלכם הרחמנות .
המפו השיכונים את ותראו בואו מזוייפת.

 הטלביזיות עם בחיפה הערבים של ארים
 תוכלו זד, ליד והכל.

 שיכוני את לראות
 היהודים של העוני

סא־ בודאדי המסכנים
שמן. ובחוף ליב

ג׳אנה, רפאד
טבעון

 שכל שאמר הקצין
 המתחתנות הנערות

פרוב־ הן ערבים עם
ה (העולם למאטיות

ב־ צדק ),1424 זה
להעלות קשה החלט. ג׳אנה

 שנערה הדעת, על
 עם תתחתן טוב, ומבית נורמלית מחונכת,

ערבי.
 מעורבים, זוגות מספר אישית מכיר אני

בורג. חסר ולכולם
חיפה ישראל, דוד

. .  סוג מכל תערובת מנשואי מסתייג אני .
הת הבריגדה שחיילי תקופה היתד, שהוא.

 הולנדיות. או איטלקיות נערות עם חתנו
ה אצל נשארו והילדים נפרדו, גדול חלק

 לא הללו מהנשואין אחוז שמונים אמהות.
יפה. עולים

כורם

רווקים, יהודים הרבה כך כל ישנם ובכלל,
תערובת? נשואי מדוע אז

תל-אביב שמעוני, חיים

. .  לשם הארץ? על זכות בעצם יש למי .
 הרדיפות הפוגרומים, כל לנו נחוצים היו מה

 במשך וההשמדות
 אפשר שנה? אלפיים

באר להתבולל היה
 במקום ההן! צות
ני לארץ באים זאת

בי מייבשים דחת,
 על נלחמים צות,
דברים. ואחד אלף
אומ אתם זאת, כל

הבלים. הבל רים,
התבוללו!

 החזרת־הפליטים
נישואי־תע־ (לאן?),
כהת כמוהם רובת,

הדרך! זו לא אבדות.
נתניה כורם, יעקוב

לוי מאיר למען
 כדי ידכם תנו אנא הזה! העולם קוראי

 לבנה כלייה שתרמה האם, לשיקום לסייע
).1425 הזה (העולם לוי מאיר

 למשפחה הגורל התאכזר שקראתם, כפי
ביותר. גרוע וכלכלי בריאותי במצב הנמצאת
 הפועלים בבנק שנפתח החשבון מיספר
 מראש בתודה .115000 — הוא באשקלון

התורמים. לכל
 אשקלון מריק*, בת־שבע

במועדון נערה
 (העולם רחל של במדורה שהתפרסם בקטע

 השתרבב שמי, גם הוזכר ושבו )1423 הזה
אפי ממשק השחיינית קול, חנה של שמה
העובדות. את תאמה שלא בצורה קים,
 במועדון־ חנה ביקרה לי, שידוע כמה עד

לעוב פרט באקראי. רק החיפאי התיאטרון
באק בחברתי, במועדון ביקרה שאמנם דה

 באותה לה שהתייחסו הפרטים אין ראי,
 הוא, מקורם למציאות. מתאימים כתבה

באי־הבנה. כנראה,
חיפה ירון, אורי

ישראל אוהב
 על כועסים מאד שהנכם לקרוא התפלאתי

 (ימח הסורים את להפציץ אווירונים ששלחו
שמם).
לעשות? צריכים היו דעתכם, לפי מה,

 תגמול? למיבצע חיילים פעם שוב לשלוח
 מכל, לנו היקרים היהודיים החיילים על חבל

 להם, חיכו הסורים הרי ייהרגו. כך שסתם
 כבימים חיילים נשלח שוב שבטח חשבו הם

עברו.
תל־אביב פרץ, י.

 הכתבה את ויקרא פרץ הקורא יחזור אם
 לא שהיא יווכח )1422 הזה (העולם הנדונה

 לפירסום אלא ההפצצה, לפעולת התנגדה
לה. שניתן המסולף

לוקולוניה
 היה לוק שמרדכי הדעת על מאד מתקבל

 כזה שהיה נראה אולם כפול, סוכן אמנם
לאירופה. שהגיע לאחר רק

 המרגל בתפיסת העיתוי על השערתכם
 היה באמת אם לי. נראית לא ברוך, סם

 את למסור היה יכול כפול, סוכן לוק
 שהגיע לפני עוד ברוך, אודות לו, הידוע
לארץ.

מוצקי! קרית בן־צהי, משה

והחיפושיות הצנזור
 להקת של בואה את אסר הנאור הצנזור

(ה מגיניאה הריקוד
ב )1425 הזה עולם

 של החשוף החזה גלל
מ נימוק הרקדניות.

שכנע.
 לדעת רוצה הייתי

החיפו חושפים מה
 עליהם שגם שיות,
 להופיע איסור הוטל
 הגיעה לא האם כאן.

ה את לבטל השעה
ה האווילית גזירה
זאת?

 עשירף, אבידנה עשירה
בנצרת קיפוח
 ״הפועל״ קבוצת אוהדי 4000 ובשם בשמי

ה על בחריפות למחות ברצוני בני־נצרת,
 א׳ בליגה הקבוצה סובלת ממנו קיפוח

ה הקבוצה היא הקבוצה בכדורגל. צפון
 זו, ליגה במסגרת המשחקת היחידה ערבית

 השופטים רוב של המקפח השיפוט אולם
ה טבלת את לסגור לה גורם במשחקיה

האחרון. במקום ליגה,
ה מאיתנו מנעו האחרונים, במישחקינו

 קרה כזה דבר בטוחים. נצחונות שופטים
 (שפט נתניה הפועל נגד במישחק לקבוצה

(שפט רעננה הפועל נגד במישחק פרוחבסקי),

 כפר־בלום הפועל נגד ובמישחק מרקוביץ׳),
אסטלש). (שפט

 שבורים, אנשים כיום הם נצרת שחקני
 כל שלאחר הוא, המעניין ונפשית. פיזית

 וכי טעו כי השופטים, מודיעים מישחק
 הטרגדיה תמשך מתי עד אותנו. קיפחו
 של לעזאזל השעיר נהיה מתי עד הזאת?
הצפונית? הליגה

, ם. נצרת ח.
מאפרת עוד

 הזה (העולם לטלביזיה האיפור על בכתבה
 שהיא אמרה עולש עליזה כי■ כתוב )1423

 בארץ היחידה אולי
זה. בשטח
 את שהוסיפה טוב
 כי ״אולי״. המילה

ב עוסקת אני גם
 שנה לפני — כך

ל מפארים, חזרתי
ועבו לימודים אחר

המאפ אחד עם דה
 שם הגדולים רים

וה הסרטים בתחום
 לי יש טלביזיה.

כך. על תעודה
שני, דיזיקה

תל־אביב
פיגמליון לא גאלאתיאה,

 בקשר טוען, שלכם הקולנועי המבקר
 )1424 הזה (העולם הנאווה גבירתי לסרט

 היא הגיבורה כי
חדשה״. ״פיגמליון

 של המחזה שם
 הוא, שו ברנארד

 אך פיגנזליון, אמנם,
 ליזר. — הגיבורה

 גאלאתיאה. היא —
מע פסל, היתד, זו

 המלך־הפסל ,־ידישר
 פיגמל׳ הקאפריסאי,

ב התאהב הוא יון.
 א־ ובעזרת יצירתו,

אפרודי לת־האהבה
 גאלאתיאה הפכה טה

 אשר חיה לאשר,
ליוצרה. נישאה

שני

כן־־חיים

טבריח בן־חיים, אביחי

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את
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