
מכתבים
שהחיינו

 פרס, שמעון מר של התפטרותם לרגל
 דורי, יעקב רב־אלוף ושל ד,בטחון, סגן־שר

ל מתכבדים הרינו בחיפה, הטכניון מנהל
״שהחיינו״. בברכת אותכם ברך

 הלמו שטרן, מיכאל ארכיטקטים
אוננר, רב חכים, שמואל כ״ץ,

תל־אביב
השלום רשימת

 של הצעתם לגבי ספקות לי היו השבוע עד
 הזה העולם מעורכי שתבעו קוראים, כמה

רשי להופעת לדאוג
לכנסת. חדשה מה

 כשקראתי השבוע,
ב המדיני הדיון את

 הצעות על כנסת
נעל בורגיבה, חביב

הספ כל אצלי מו
מק זאת היתד, קות.
 שהב־ מדברת, הלה
 המרחב בענייני נתר,
לאפס. מתחת היא

 יהיה קורבן כל
ב שיהיו כדי כדאי,
 כמה הבאה כנסת

 שיוכלו קטן, קומץ יהיו ואפילו צירים,
 כמו להצעות בישראל העם בשם להשיב

תוניסיה. נשיא של אלה
ה ארצית בני יהיו מהם שאחדים כדאי

 מר כמו — האשכנזים מעטים כי איסלאם,
הערבים. בלב הנעשה את המבינים — אבנרי

ירושלים מזרחי, יחזקאל

 ההמתקה ממחיר יותר משתלם לא חיי־אדם,
 יש המלחמה שבמחיר עוד מה מי־הים. של

 סיכויי הרחקת מחיר את בחשבון לקחת
ה המדיניים ההפסדים מחיר ואת השלום,
בטוחים.

 תל-אביב גולדשדגר, משח

השלום קונגרס
פגי בעת הזה, העולם עורך של הצעתו

 לכנס המסויימת, הערבית האישיות עם שתו
 חיובית הצעה היא ישראלי, קונגרס־שלום

).1444 הזה (העולם ונחוצה
 האישים כל של להשתתפותם לדאוג יש

וה החוגים כל מקרב בשלום, המעוניינים
מפלגות.

 חיוביים הדים לעורר עשוי כזה קונגרס
 למען רבות לתרום יכול הוא ובמרחב. בארץ

 למען ישראל, אזרחי בקרב הלבבות הכשרת
 השורים והשוביניזם הבטחוניזם נגד השלום,

בכל.
 חיפה סנח־כסקי, דויד

מזהירה כלתי כדירות
של הנסיונית שהקלפי חשבתי עכשיו עד

 עליו, לסמוך שאפשר רציני עסק היא כם
הכל. מפברקים שאתם בטוח אני עכשיו אבל

 בן־גוריון שרשימת להיות יכול זה איך
ש בזמן בו ,21,90/0ל־ שלכם בקלפי זוכה
 לאחרונה נתקע עצמו בן־גוריון כי ברור
מזהירה. בלתי בדידות של למצב
 הרבה כל־כך לו נתתם שאתם בטוח אני
 על בעקיפין להשפיע מנת על רק קולות

מפא״י. את לפלג תומכיו
רמת־יצחק דוכדבני, משה

הממזר כני
 מועד על מלישכת־הגיוס הודעה קיבל בני
להו ברצוני זאת למרות אך לצה״ל, גיוסו

להתגייס. לו אתן לא כי דיע
 כמו שר ישנו ישראל שבמדינת עוד כל
 הנשים כי הטוען דתי גזען ורהפטיג, זרח

פילג הן ליהודים, הנשואות הלא־יהודיות,
 בצבא, בני ישרת לא ממזרים, וילדיהן שים

ממזר. הוא כי
 עסקן־ ישנו ישראל שבמדינת עוד כל

 (בעתון הטוען שרגאי, זלמן כמו סוכנות
 נשואי־התערובת שמשפחות נייעס) לעצטע

 בני ישרת לא ומרגלים, שונאי־ישראל הם
ומרגל. שונא־ישראל הוא כי בצבא,
ה היועץ אין ישראל שבמדינת עוד כל

 להעמיד לנכון מוצא בן־זאב, משה משפטי,
 אני ושרגאי, ורהפטיג כמו גזענים לדין

לצבא. בני את לשלוח מפחד
חולו! טוברניצקי, ג. ם.

מסוכנת אירוניה
 (העולם ברזילי משה הקורא של מכתבו

 משוררנו את בארסיות מתקיף )1442 הזה
 שיר פירסום עקב שנאסר דרוויש, מחמוד

דייווים. אורי למען
 הטמונה האיומה הסכנה על מתריע אני

 וזיעזעו שפגעו זה, מסוג מכתבים בפירסום
ערביים. קוראים

כתובת בלי חסן, אכן פמיר
ת כתב ברזילי הקורא דר המשורר בזכו

באירוניה. אך — וויש

כששון מים מים
ה רבים, אנשים ישנם כי העובדה לאור
 בממשלה הן — המדינה גורל את קבועים

ב במלחמה המצדדים — באופוזיציה והן
 ישנה מקורות־הירדן, הטיית בגלל ערבים

 התלקחות ,של סכנה
ו יום בכל מלחמה

קט תקרית כל יום.
 לשמש עלולה נה

 מלחמה לפרוץ עילה
כזו.

 אף נוספת: עובדה
ה האנשים, מן אחד

 על במלחמה דוגלים
פי נותן לא המים,

 הכמויות בדבר רוט
הער עלולים אותן
ה־ מעל ליטול, בים

ל שהוקצתה מיכסה
ג׳ונס־ בתוכנית הם

אינפור חסר נשאר הישראלי האזרח טון.
זה. בשטח מציה
 בכל הערבים יצליחו אם כי נראה אך

 מיליון 90מ־ יותר יקחו לא תוכניותיהם,
 בתוכנית להם המוקצב מעל מים ממ״ק

 המים מפוטנציאל 5־/״ רק דהיינו: ג׳ונסטון.
הארצי.
וב בכסף המלחמה, מחיר כי נראה לכן

וחבלה מכות
ש הנערים על כתב אוריאל א. הקורא

חב באשמת נעצרו
 במסילת־הברזל לה
 (העולם רמלה ליד
).144-2 הזה

ב הייתי במיקרה
 אחד בחברת מעצר

ש הללו, הנערים
ו עבדאללה, שמו

ה סימני את ראיתי
 גופו. שעל מכות

שה לי סיפר הוא
 ממנו סחטה משטרה
 החבלה על הודאה

 י־ מכות, באמצעות
ש הבטחה כדי תוך
ישוחרר. יודה אם

רמלה מועלם, סמי

השואה מנהיגי
 הזה (העולם האתגר״ ״מול הכתבה קריאת

ה הערות, כמה להעיר אותי עוררה )1442
 בה: שהופיע השואה על בקטע קשורות

 ולהחליט לדון יכלו הציוניים ״המנהיגים
.שקטים במשרדים . הת הציוניים העסקנים .

 ללא־ דיברו וירושלים, לונדון בין רוצצו
דבר.״ החליטו ולא סוף

ב כלל היו לא ציוניים מנהיגים ובכן,
 בשטחי יהודית הנהגה רק היתה נמצא.

 ״ניי־ של הנהגה כל וכמו הבריטי, השלטון
 בתנאי רק להתקיים זאת גם יכלה טיבס״,

 האמיתיים בעלי־הבית יבלות על תדרוך שלא
הבריטים. —

 להי־ דבר. החליטו לא שהם נכון זה אין
 השואה דבר את להעלים החליטו הם פך.

 מנעו אותו, הרדימו ובכך העם. מידיעת
איזושהי. לפעולה אפשרות ממנו

הציו שהמנהיגים לומר מדוייק זה אין
 חיים וירושלים. לונדון בין התרוצצו ניים

 ישב ישראל, של הראשון נשיאה וייצמן,
 בצל ההשמדה, תקופת כל במשך בשליזד,
 לאחר רק לארץ בא הוא לונדון. מיגדלי

 להשפיע כדי — הטרור פרוץ עם ההשמדה,
ה השלטון נגד יפעלו שלא הארץ בני על

בריטי.
 שרת ומשה בארץ ישב בן־גוריון דויד
ה עם ודיבר בחזית עבר התרוצץ, אמנם

 תוכניות על אלא השואה, על לא חיילים.
המלחמה. סיום לאחר התיישבותם

 באש, פולין יהדות עלתה כבר עת באותה
האבדון. אל הוסעה הונגריה ויהדות

חיפה נויכויזר, אכרהם

הפילגש פרשת
 הזה, העולם של נאמן קורא שאני למרות

 הפוליטיים, עקרונותיו מרבית עם ומזדהה
ה למקרא זועזעתי דתי, שאינני ולמרות

 (העולם המפלגה״ במרכז ״פילגש כתבה
.1444 הזה (

)4 בעמוד (המשך

מועלם

ם הקיץ י פ י ד ע את מ
של המקסימים הקיט נווי

אוסטריה

 פסגות על נפלא קיט ארוכים קיץ לימי
 פנסיון מקסימים. אגמים שפת ועל הרים
 טיולים לשבוע. $ 30.00מ-׳י החל מלא

ימים. 5ל־ $ 35.00מ-* החל ענוגים
הטיסה לנרסים בנוסף •

 לידידך פנה
הנסיעות סוכן

621573/4 טל: ,94 אלנבי רח׳ תל-אביב,

שמה ת ההר מ תיי ס ם מ 4.4.65 ביו
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 יקוימו למכללה כניסה לבחינות הבכה קורסי
אנגלית פיזיקה, מתמטיקה, במקצועות:

שים ם אנ ת יוכנו בגרות, תעודת ללא מקצועי חינוך ע  £ לבחינו
ם להתקבל שיוכלו ע־מ טי דנ ת בסטו ח א האגודות. ב

10. 0.

מהנדסים להנטוה חל-אליג וללה
0.00.׳יו־00 נ
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 ד. ת. ,226785 סלפון ,8 גליקסון תל־אביב, יהמנהלה: הסערכת
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