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•עקכסין
מכתבים

לסגת: לא
בקו אך שהחלה הפעולה, הופסקה מדוע

י שי
הש שבו ,9 לשטח גלגלים על המיצעד

ש מעידדת, התחלה רק הקזה תתפתי,
בה. להמשיך חובה
 ב־ שהתחילה הקבוצה מבץ מישהו אם

בלע להמשיך יש משום־מה, נסוג, מיבצע
 הפקעת נגד נישול, ללא פיתוח בעד דיו:

 ובעד הצבאי, המימשל נגד הערבים, אדמות
עיברית־ערבית. התקרבות

 על־ הגליל בהרי המאבק את להמשיך יש
וב הסגורים, לשטחים המונית כניסה ירי

והפ מחאה אסיפות על־ידי הגדולות ערים
גנות.

לסגת! אסור
רנזת-גן ואן־דייק, י.

לנזירה מכתה
 כליות שתי ״רק לוי, נזירה על בכתבה

 מועדון כי נאמר ),1435 הזה (העולם לאמא״
כבי מכונת עבורה לרכוש הבטיח רוטרי

 ״ועד משוכללת, סה
מ נמסרה לא עתר,
 לנזירה״. כזו כונה

להעיר: רצוני
הח המועדון )1(
ה רכישת על ליט

 המלצת לפי מכונה
 בגב׳ המטפל הרופא
לוי. נזירה

 לעניין ניסינו )2(
 כדי מקומיים יצרנים

 כזו, מכונה שיתרמו
הצלחה. ללא אך
 וכך, הואיל )3(

הסכום את גייסנו
 ימים, כמה ובעוד שונים, ממקורות הדרוש

 בביתה, החשמל סידורי את שנבדוק אחרי
לוי. לגב׳ מכונת־הכביסה את נעביר

 לשתף החליטו רוטרי מועדוני כמה )4(
 ויצויין מאשקלון, הרוטריונים עם פעולה

ש בהרצליה, ״שרון״ מועדון במיוחד כאן
 לקרן ל״י 500 סך באשקלון לרוטרי העביר

העזרה.
 רוסרי נגיד גרומן, יעקב

 תל־אביב בישראל,
ה מעל לזולת ״שרות רוטרי: בסיסמת

שכר.״ מרבה שרות מרבה — פרט

הזה״ ״העולם מפלגת
יתלכדו הזה העולס שאוהדי הזמן הגיע

 המדינה. של מצבה שינוי לשם פוליטי, לגוף
 לארגן התפקיד מוטל השבועון עורך על

כזה. גוף
 מצב של בצמרת, תככים של שנה 17

 לשלום, יוזמה חוסר של שכנינו, עם מלחמה
 מימשל על־ידי האורח בחרות פגיעה של

 מספיקים קולוניאליים, וחוקי־חרום צבאי
לפעולה. האזרחים את לעורר כדי

ניו-יורק, עופר, יצחק
ארצות־הברית

 המוות ועל החיים על
 ״מי האימרה: את הנוצרי ישו בפי שמתם

 הזה (העולם בחרב״ ימות חרב, על שחי
הדבר. כן ולא ),1435

ב ימות בחרב ״המשתמש כי אמר הוא
 התנגד הוא גדול. הוא וההבדל חרב״׳

 וידוע הגנה, לצרכי אפילו בחרב, לשימוש
 כמה להורג הוציא למשל, בר־כוכבא, כי

ה לשורות להתגייס אבו שלא ״משיחיים״
הזר. במשעבד ולהילחם מורדים
 דת מצוות כי וקבע לכת, הרחיק ישו

 אינה — כמוך לרעך ואהבת — אבותיו
 עמך המיטיב כי הלאומיות. עם מתיישבת

אברהם. בן שאינו זר, להיות יכול
 או ״בשורה״, תלמידיו קראו זה לחידוש

ביוונית. ״אוונגליון״
תל-אביב י,3ב ה. מ.

 ״ויאמר כ״ו: מתתיהו, פי על הבשורה
 כל כי מקומה. אל חרבך השב ישוע: אליו

יאבדו.״ בחרב — חרב תופשי

והנעדרים הנוכחים
 מנחם מר ירא־שמים, ח״כ של בשמו

 שלושה )1434( הזה העולם מנה פרוש,
 בן־גור־ דויד ח״כים:

ו נמיר מרדכי יון,
שנמנ יערי, מאיר

מל שנים זה עים
בכנסת. הופיע
מכ לתת לא כדי

 תמימי־דרך לפני שול
 שאם מודיע, הריני

ל מסר פרוש ח״כ
האינפור אח כם

 הרי הזאת, מציה
 בכמה נכשל הוא

תעשה״. ״לא מצוות
רי כי היא, האמת ע י

שבוע־ מופיע הנני
משתתף בכנסת, שעון, של בדייקנות שבוע,

 ובד,כרעותיה מפ״ם סיעת של ההכרעות בכל
 בשמו שנמסר ומה הכנסת, מליאת של
הדמיון. פרי כולו הוא פרוש מר של

מרחביה יערי, מאיר ח״ם

 שלא דברים בפי שמה יריב זיוה הגב׳
 בן־גוריון נמיר, שהח״כים היינו אמרתי,

 מבקרים אינם ויעדי
 כמה מזה בכנסת
שנים.
 הוא שאמרתי מה

במפ אישים שישנם
שה השונות לגות

תוותר לא מפלגות
 ויבחרו עליהם, נה

 כחברי־כנסת בהם
 יופיעו לא אפילו

בכנסת.
בל דוגמה לשם

 כאלה אישים של בד
הנז בשמות נקבתי
כרים.

 ירושלים פרוש, מנחם ח״ב

השאר ובד
 ספרו כי כשקבע צדק הזה העולם עורך

 דיין משה את לטהר בא אשד חגי של
 צדק לא אך תכלת. שכולה כטלית ולהציגו
 הנ״ל הספר של נוספת מטרה כי בכותבו

 בטל ועובר כזקן בן־גוריון את להציג היא
).1433 הזה (העולם

 האחרונות פעולותיו מרבית כמו הספר,
 אחד רק קיים כי להוכיח בא בן־גוריון, של

וגור לא־אחראיים אפסים, הם השאר בדורו.
 לבון שרת, לדעתו, הם כאלה לבזיונות. מים

השאר. וכל אשכול
פתח־תקווה מרום, אלי

ושנאה לאהבה מעבר
למפלגות. מאשר אומץ יותר לכם היה

 יחסים לכונן שיש ולעניין, דוגרי כתבתם
).1436 הזה (העולם גרמניה עם דיפלומטיים

 את ישקלו העולם שמדינות לנו נתאר כי
 ושנאה. אהבה בשיקולי בישראל הכרתם

 תבטל ברית־ר,מועצות כלהלן: יהיה המצב
ה בורגנית מדינה בישראל, הכרתה את

 ונצלנים. מיליונרים לגידול חממה משמשת
ה במדינת הכרתה את תבטל ארצות־הברית

 המתערבת הקיבוצית, והתנועה הסתדרות
החופ ליוזמה מפריעה הכלכלה, בתהליכי

המשקי. הקולקטיביזם את ומעודדת שית

 את מחרימות היו הקתוליות המדינות
 ה־ והמדינות היהודי, הקלריקליזם מדינת

 המימשל מדינת את מנדות היו דימוקרטיות
הלאה. וכן הצבאי,

חיפה הורוביץ, רן
התרבות פונדק

 לאמ־ והנזקק פרקים מדלקת הסובל כל
 כיכר ליד זאת לעשות יכול אדים, בטיית

 ההסתדרות. של התרבות במועדון דיזנגוף,
ל ניגשתי לאחרונה

 לתרגום בקשר שם
ו מסויים, ספרותי

 *מראה הזדעזעתי
 ואנשים מחנק, עיני:

ש פוזיטיביים, לא
במוע חברים אינם
 חמיצה זוללים דון,

כיסונים. עם רוסית
 ממחל־ תובע אני

ה של קת־התרבות
 תפעל כי הסתדרות

ה האוזירה להחזרת
במו ששררה נעימה

ש כדי בעבר, עדון
 אנשי־ של מיזוג ללא תרבות, היכל ישמש

 עם חמיצה בתוספת אנשי־דיזנגוף, עם רוח
כיסונים.
פונדק! לשמש צריך אינו תרבותי היכל

תל-אביב אדליד, זורק

הזהב אצכזן
 התוכנית על הכתבה קריאת תום עם מיד

 מיהרתי ),1436 הזה (העולם הכסף לפיחות
 כדי שלי, הבנק שבחשבון הכסף את להמיר
הממשלה. שמתכננת החוקי מהשוד להינצל

 זהב, של מסויימת כמות לקנות הספקתי
 כדי יספיק לי שנותר שהזמן מקווה ואני

כספי. שארית את להבטיח
 מבטיח אני תתממש, שתחזיתכם במידה
 הזה, העולם למערכת מרווחי 250/0 להקדיש

עיניה. כראות לשימושה
/ א. תל־אביב חנות, בעל ג.

 אך הכסף, מפיחות להפסיד מה לי אין
 בכתבה: הארתם אותו אחר, צד אותי עניין

התכ ובין הכלכלית המדיניות בין הקשר
השלטון. בצמרת הפוליטיים כים

 התככים השניים: בין להפריד שאין נראה
האזרחי במוראל רק פוגעים אינם בצמרת

)4 בעמוד (המשך
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