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מכתבים

אברהם

הגדול הרעש
חלף! יום־עצמאות עוד
 הרוחנית דלותו מחדש בולטת שנד. כל

 הלוך להם מסתובבים המונים העם. של
 לקול מטרה, ללא דחוסים, ברחובות ושוב,

 אירועים ולנוכח מחרישת־אוזניים, מוסיקה
 פעם ועוד רעש רעש, מלאכותיים. תרבותיים

 קודרת הרגשה רעש.
 וציניות יאוש של

בכל. שורה
 ימי- לגבי הצעותי
הן: הבאים העצמאות

 כל תבוטלנה (א)
ב לפחות החגיגות,

הבאות; השנים עשר
 יום־ יהפך (ב)

 עיון ליום העצמאות
 המושג במשמעות
עצמאות;

 עשר כעבור (ג)
 לעם תינתן שנים

את לחגוג אפשרות
מ והכוונה הדרכה ללא רוחו, לפי היום

למעלה;
ה של הדוחה הצבאי האופי יבוטל 0(
חג;

שתהיי במידה המאורגנות, בחגיגות (ה)
 השלום, רעיון על הדגש יושם כאלה, נה

ישראל. נביאי של והצדק האחווה
ירושלים אברהם, מרדכי

ה ביום־העצמאות אפפתני חדשה הרגשה
 חשתי יותר. צח היה כאילו האוויר אחרון.

מחודשת. ושמחה התעוררות
ה נשתנה מה עצמי את ושאלתי הזלתי

 כאשר שלבסוף, עד קודמיו, מכל הזה חג
 את מצאתי בחלונות־הראווה, הסתכלתי
 בן־גוריון. תמונת שם חסרה היתד, התשובה:

 אשכול. לוי של תמונתו תפסה מקומה את
לאל! השבח

 תל־אביב דוקדק, חוה

אל־לאומית פגישה
ל לערבים קראה אטינגר פיי הביטניקית

 הביטניקים, של הבינלאומי למתנה הצטרף
 של ללאומיות חשיבות אין שאצלם וטענה
).1441 הזה (העולם האדם

ל רוצה בכפר, מחברי כמה כמו אני,
 ממערכת ומבקש הביטניקים, עם היפגש
בינינו. פגישה תסדיר כי הזה העולם
 — שייקבע מקום לכל לבוא מוכן אני
 המצריך סגור, שטח זה יהיר. שלא בתנאי
הצבאי. המושל מטעם רשיון

. , א נזוססום כפר בי

״סיניה״ לזכר
 נכתב )1441 הזה (העולם הקולנוע במדור

 הישראלי הסרט הנו האור מורדי הסרט כי
כבני־אדם. הערבים את המציג הראשון
שיח שבו סיניה, הסרט את שכחתם כלום

הבדואית? האשד, בתפקיד דורון דינה קה
 או עברית דיברה לא בסיניה דורון
צחה. ערבית דיברה היא אנגלית.

ירושלים גרשוני, ו.

כישראל הכיב
 בפגישות לאחרונה נזכרו יהודים הרבה
 שנכתב כפי אל־בורגיבה, חביב עם ושיחות
 (העולם חביב״ על מספרים ״חברים בכתבה

).1443 הזה
עו הכתבה קריאת

 הרצון את בי ררה
שא שתי לשאול

לות:
אזר אותם האם

ששמ יהודיים חים
דב בורגיבה מפי עו
ש על־כך אחווה, רי

 בין הבדל כל אין
מו וערבים, יהודים

ולהצ לחזור כנים
 באוזני על־כך היר

ובאוז ישראל ערביי
אזרחיה? כל ני

 איזה ישנו האם
 עמדה בעל איש או בכיר, פקיד או שר

ישראל לערביי לומר המוכן אחרת, ציבורית

יוסףז

 בורגיבה ואומר שאמר הדברים אותם את
תוניסיה? ליהודי

כזה. אדם ימצא אם אשמח
קאסם כפר יוסף, חמדאללה

מעיד עוד
 המערכים שני את המרכיבים היסודות מן

 את לראות כבר ניתן החדשים, הפוליטיים
 והבט־ המדיני מצבנו אם שלהם: המדיני הקו
 — הימני המערך על־ידי — יוחמר לא חוני

 על־ — ואזלת־יד תרדמה של במצב נשאר
השמאלי. המערך הנהגת ידי

 שיש חושב אני זו, בוערת בעונת־מערכים
יש את להעלות המסוגל אחר, למערך מקום
ומק״י. מפ״ם בין מערך חדשה: לדרך ראל

למשל: סיבות, מכמה אפשרי כזה מערך
ב הליבראליזם אל בכיוזן השינוי (א)

הישראלית; הקומוניסטית מפלגה
ב המפלגות שתי של הזהות עמדתן (ב)

ה הצבאי, המימשל כמו חשובים, עניינים
במעצ ואי־התלות השלום הערביים, פליטים

המערב. מות
 יקום. אם כזה, למערך הצלחה מנבא אני

 שתי ואוהדי לחברי פרט עבורו, יצביעו
ל השואפים הכנים, היסודות כל המפלגות,

 חלק בתוכם הישראלית, במדיניות שינוי
הזה. העולם מקוראי גדול

ביאליק קרית ברמון, אברהם

סוד שד מחירו
 רק עסקתם מדוע התפלאתי השנים כל

בע שערורייות ובחשיפת מדינית בביקורת
 האוצר- שר כאשר סנסאציוני אופי לות

מדי את ניהל ספיר, פנחס המסחר־והתעשיה,
 יפצה שאיש מבלי בשקט, המלוכלכת ניותו

פה.
 כמו כתבה מפרסמים כשאתם והיום,
 (העולם האוצר״ שר של הסודי ״החשבון

 בסימן אותה מסיימים אתם ),1443 הזה
שאלה.

 שיקוליו סוד מהו יודעים אינכם האמנם
 מיטב את משלמים אנחנו עבורם ספיר, של

כספנו?

 שמא או הסוד, את לגלות המשיכו אנא,
גילויו? את המונעים שיקולים יש לכם גם

רסת־גן גולן, ר.

אזרחי מרי
 מדי בקפדנות הזה העולם את קוראת אני
שבוע.
יורדן דנים הקורא את מכירה אני לכן

 פעם אישית. כמעט )1444 הזה (העולם
 ב־ כשהציל בגרמניה, מעלליו על כתבתם

קראתי ואחר־כך טובע, איש חירוף־נפש
מכתביו. את

 רושם עושה הוא
ר רציני, אדם של

האח שקריאתו חבל
 תנד להקים רונה,

 נגד עת־מרי־אזרחי
שפו ההתייקרות גל
תה המדינה, את קד
ב קורא כקול יה

מדבר.
למער הציע הוא

ש הזה העולם כת
 וכתב בנידון, תפעל
 לעזור מוכן שהוא

שידרש. מה בכל
 מוכנה אני גם לקריאתו. מצטרפת אני
זה. בכיוון לפעול

רעננה שפי, ליאורה

הדיירים למען
 למגורים דירה כיום למצוא מאד קשה

 דמי־מפתח לשלם הכרחי לעסק. מקום או
 או מאוד, גבוהים דמי־שכירות או רבים

יחד. שניהם
הטי מגורים, במקומות כזה דוחק ובשעת

ובמקו הבניה, על הגבלות הממשלה לה
 וזאת לגמרי, אותה אסרה אף רבים מות
חדשים. עולים מגיעים יום שכל בעת

 של מחירם יום בכל מאמיר זאת עם יחד
 בעל־ ,הפשוט והפועל החיוניים, המיצרכים

 לכלכל מתקשים הזעיר, והסוחר המלאכה
ד (המשך )4 בעמו
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14453 הזה העולם


