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מכתבים
)3 מעמוד (המשך
 היפה שעתה לי, נדמה כך זוהי, וקירות.
הביטוי. לחופש הזכות של ביותר

 השפעתו מידת תהיה מה עדיין יודע אינני
 שתדעו מקווה אני אך עתונכם, על החוק של

 להוקיע החוק, את לעקוף הדרכים את למצוא
מ להסתתר המבקשים אלה כל ואת אותו

 נלהב תומך עצמי את רואה אינני אחוריו.
 אולם הזה, העולם של הפוליטית בתורתו

 מדינה של קיומה כי לחלוטין לי ברור
 להביע בה הניתן בחופש נמדד חופשית

דעות.
 כך הבאה, ובשנה להיסטוריה, כסטודנט

 לי קורא מצפוני לעתונות, גם מקוזה, אני
 את לכבול שמבקש חוק כל נגד להיאבק

 לרשות עצמי את בזאת מציע אני ידי.
אפ דרך בכל למאבק הזח, העולם מערכת
 עתה שיהיו הנחה מתוך צורה, בכל שרית,

 חופשית, בעתונות שעוסק למי קשים ימים
ותומכיו. מחוקקיו החוק, נגד

קרית־ביאליק שפיט, י.
 ברשימה ללכת יש עתה. נסיגה דרך אין

לכנסת. לבחירות עצמאית
תימ כן, יעשו לא הזה העולם עורכי אם

 הדיבור חופש הדתית, לסחטנות הכניעה שך
 ימשיך הצבאי והמימשל יישלל, והביטוי
המדינה. מאזרחי בחלק להתעלל
 הזה (העולם במכתבו צודק ברש משה

 אי־הליכה גלויות: להוסיף רוצה ואני ),1455
 סכין כתקיעת כמוה ה״ה, ברשימה לבחירות

הזה. העולם קוראי בגב
 נתחיל זמן, נאבד אל ה״ה! למען איתכם
בפעולה!

תל-אביב בנארי, אמציה

ו הכותבים לקוראים עונים אינכם מדוע
לבחירות? חדשה רשימה מציעים
הרשי הגשת שמועד לכם ידוע לא האם

וקרב? הולך מות
עפולה טישלר, מרדכי

 ובצדק, התגאיתם, שנים במשך הסוף! זה
ה כי בצדק, ושוב ציינתם, באי־מפלגתיות;

 ובסחר־מכר, בקנוניות שטופה מפלגתיות
למפלגה. הופכים אתם והנד,

ה בים אומנם, טהורה טיפה, תהיו אתם
של והעכור גדול

 לא ישראל. עסקני
 דבר, לשנות תצליחו
 הזמן במשך תזדהמו

 הז־ ראו, כולם. כמו
הרתיכם!

 אם — מזה חוץ
אצ שכן, תחליטו

בעדכם. ביע
ממן, אליהו

חיפה
לחתום מוכן אני

ממן  העולם רשימת עבור
פעיל ולהיות הזח,

לפניה. העומדות במשימות הצלחתה למען בה
 משוא- ובלי מורא בלי ואימצו! חיזקו

פנים!
תל-אביב שנץ, י.

 לארגן הזה העולם דפי מעל בזמנו הצעתי
ה כהונת תום אחרי ועתה, חדשה, מפלגה
 מאזרחי ואלפים מאות ישנם החמישית, כנסת

 תהיה השישית הכנסת כי החוששים המדינה
ה לערב תידמה ישראל וכי יותר, גרועה

סעודית.
 הפאשי־ לעצירת הכוחות כל את לארגן יש
רשי הראשון: הצעד ישראל. מדינת של זציה
השישית. לכנסת הזה העולם מת

חולון טוברניצקי, ג. ס.

 העולם עורכי בהופעת מעוניין ואני היות
להע כדי רק ולוא לבחירות, ברשימה הזה
 הנני הרע, לשון חוק בפני חסינות להם ניק

 עבורכם תצביע לקולי, נוסף כי להודיעכם
וארוסתו. חברי אשתי, גם

 בהתנדבות. לכם לעזור אשתי עם הסכמתי
אר בן הוא — זו למסרה צעיר עדיין בני

חודשים. בעה
חיפה קרני, ועמית חיה

 המכודן הרע, לשון חוק של אישורו עם
 תמיכתי את להביע ברצוני הזה, העולם נגד

ובעורכיו. בשבועון
 משומריה אחד את הזה בחעולם רואה אני

 הישראלית הדמוקראסיד, של ביותר הנאמנים
 הצביעות הבטלנות, הזוהמה, בפני בלם —

ה העילית מן ניכר חלק של והשוביניזם
בישראל. שלטת

 הבושה רגש בי ומבד הולך לשנה משנה
ה בין בה, ארץ ישראלי; אזרח היותי על

 הנפש ציפור הסאטירי העתון נסגר יתר,
 שבד, ארץ ואמצעים, קוראים קהל מחוסר

 בסכנה, הזה העולם של חופש־הבימוי נתון
 היומית העתונות מן ניכר חלק שבה ארץ

ש מזוהמים אינפורמציה בצינורות מורעל
בנו. לתעתע מטרתם

ב הביטוי חופש כי לומר, אוכל מנסיוני
 בדיחה. אלא המקרים ברוב אינו ישראל
 אחת שהוא ההשתקה, חופש על לדבר מוטב

האופייניות. הישראליות החרויות
 ממנו כשנשללה ברנר, חיים יוסף הסופר

 שלא אמר האסיפות, באחת הדיבור זכות
 חוק הזעקה. זכות את ממנו לשלול יוכלו
זו. פירצה לסתום בא הרע לשון

ירושלים כך־עזר,* אהוד
ש מה את עכשיו לעשות עומדים אתם

לע צריכים הייתם
ש עשר לפני שות
 מקווה רק אני נים.
ה את איחרתם שלא

מועד.
פרוד, שושנה

תל־אביב
פו הריני כמשורר,

לה הציבור אל נה
 לפגוע נסיון כל דוף

הזה. בהעולם
חיזקו לעורכים:

 לכם קולי ואימצו!
הבחירות! ביום

תל-אביב כן־יהודה, יונה
לגוי ואבוי אוי

 גלר הקורא של לקריאתו נענה הנני
 חמשיר: ומצרף )1454 הזה (העולם
 בלוי בשם רב היד, היה

ואבוי! אוי תמיד שצעק
— ברות שחשק עד
 זהירות אמרו אז
 גוי! לך, תתבייש ובכלל,

 אינם הזה העולם עורכי למה מזה, חוץ
הלי למען רבים קוראים לקריאות מגיבים

 רצוי השישית? לכנסת לבחירות ברשימה כה
ויענו. יענו שהם

ירושלים אליעזר, ד.
 בלוי בשם רב היה היה

וגוי. גוי מכל שנבדל
 התאהב אחד יום

 תאב גיורת לשאת
ואבוי. אוי חסידיו: אמרו

ירושלים כר־ניורא, חיים
 בלוי, ושמו רב היד, היה

 אבוי, ושבר, שוד פקדו
 הזקן התאהב
 חן עם בגיורת

וכגוי. כנוכרי ממש
חיפה רהובסקי, מרים

התנצלות
 ״כאשר כי: נכתב )1452( הזה בהעולם

 יוכל מנוסי, ליגלג הפיכה, המיעוט יבצע
 (כוכב להשכיר עט שכירת ללא לשלוט
 ויעכיר עובדות שיטלף / טבת) שבתאי

ויעוזת.״
 של במוסף־שבת כי להודיעכם ברצוני

עור התנצלו 22.7.65 מיום אחרונות ידיעות
 מנוסי ידידיה ומר אחרונות ידיעות העתון כי

 הלשון: בזו הנ״ל לכתבה בקשר מרשי בפני
 הפרסום על הרב צערנו את מביעים ״אנו

ש מה כי בזה ומודיעים ומאשרים הנ״ל
שחר. חסר הוא הנ״ל בטור לך מיוחס

 הפרסום על סליחתך את מבקשים ״הננו
בעק לך שנגרמה אי־הנעימות ועל הזה

בותיו.״
 500.— של סך למרשי שילמו לכך נוסף

פיצוי. בתור ל״י
 נכון רק זה שיהיה לי נראה הנ״ל לאור

ל בהמשך ידיעה תבוא בעתונכם גם אם
 הנ״ל הקטע לגבי כי ,7.7.65 מיום כתבתכם
 התנצלות באה אחרונות בידיעות שפורסם

 ומר אחרונות ידיעות עורכי מצד מלאה
מנוסי. ידידיה

ירושלים עורך־דין, תוסייה־כהן, ש.

רפ״י מול רפי
 כל את ומזהיר ברבים, מודיע הריני

 כתב- ובעיקר מיםמך, שום כי לקוחותי,
ושט צ׳יקים לרבות כספי, התחייבות

 תופיע לא אם על־ידי יכובדו לא רות,
 בית חותמת גם לחתימתי, בנוסף עליו,

העסק.
)6 בענווד (המשך

המחצבה. הספר מחבר *

1456 הזה העולם4


