
מכתבים
חדש פוח

 אומר: אני האחרים, הקוראים לכל בניגוד
 אשכול, של הברוכה יוזמתם על לאל תודה

הרע. לשון אנשי ואונא, יוסף דוב
יק אבנרי שאורי ממתין אני שנים מזה

ה הזירה לתוך הגורלית הקפיצה את פוץ
 שנים מזה פוליטית.

מאמ את קורא אני
 עצמי את ושואל ריו,
 הוא סוף־סוף מתי
 המסקנה את יסיק

ה הכוח את ויקים
רע להגשמת פוליטי

לדע שהם, יונותיו,
ל היחידה הדרך תי,

המדינה. הצלת
 חוק דרוש היה אם
 לתת כדי הרע לשון

ה הדחיפה את לו
 זה הרי — סופית

מבורך. חוק
ל אבנרי אורי קראו: האחרים הקוראים

כנסת.
לשלטון. אבנרי אורי אומר: אני

לי ם, א ע חי נהריה י

 עם נפגשתם אתם שמשון! שועלי בראבו
 יהיה כמוכם מי בשדה־הקרב. עבד־אל־נאצר

 ב־ ,מחרתיים או מחר עימו, להיפגש מסוגל
שדה־השלום?

אשקלון גורן, ש.

העו את אלה בימים לפתוח תענוג פשוט
 יותר צעירים כולכם נהייתם כאילו הזה. לם
 רעננות! איזו רוח־קרב, איזו שנה! 15ב־

 התברגנתם השתניתם, כי שחשבו אלה לכל
ה זוהי העכורה, המציאות עם והשלמתם

 האמונה את לי מחזירים פשוט אתם תשובה.
לפק התחלתי שכבר אחרי ישראל, במדינת

אליה. לחזור כדאי אם פק
ניו־יורק ר., ג.

 איך חושב כשאני לראש לי עולה הדם
 איך להתבסם, ההוא המנופח לאפם שעזרתס
קדי אותו ודחפתם שגיאותיו על חיפיתם

 מצדכם, אישי אינטרס שום בלי זה וכל מה,
 זאיר — שאנס חדש לאיש לתת כדי רק

לכם. גומל הוא
אנח עלינו, תסמכו בוגדים. שנאתי חיי כל

 אדם נדפק לא שעוד כמו אותו נדפוק נו
במדינה.

שערייס לוי, שמואל
— העתונאית מאבקכם בדרך לזלזל אין

לכם! הכבוד כל
 ובנטייה בהלך־הרוח שינוי איזה יש אם

הפולי הבעיות כלפי בישראל, הציבור של
 על השבחים עיקר מגיע שלכם הרי טיות,

כו•
ל לכם איפשרה העתונאית המאבק צורת
 מבלי מהצד, העניינים מהלך על השקיף

 בבוץ שקועים להיות
ישראל, של הפוליטי

שות להיות ומבלי
והמימכר, למקח פים

ול־ השלל לחלוקת
 האופייניים הסתאבות,
בישראל. למפלגות

ל אין שני, מצד
ברי שום חושב אדם
ה לדרוש אלא רה,

ו חדש כוח קמת
ויד־ שיזעזע רענן,

 כל את הצידה חוק
היושבים הדינוזאורים כהן

יע זה כוח למעלה.
 בעיותיה את המדינה של סדר־היום על מיד

 יחסים המרחב, עם יחסים שלום, החשובות:
 דתית, כפייה המדינה, בתוך ערבים—עברים

 (לא סוציאליזם ניטראליות, העדות, בין פער
 בעולם מאבקי־חופש ההסתדרות), במתכונת

 בהם נושאים — וכו׳) אפריקה (כורדיסתאן,
העו דפי מעל לציון ראויה בעקביות דנתם

הזה. לם
 מרכז לשמש התפקיד היום מוטל עליכם

ה האנשים כל את לארגן כדי החדש, לכוח
 אפשרויות ויצירת שיפור בשינוי, רוצים

במדינה. הפוליטיים היחסים במערך חדשות
 לכם מאחל החדש, צעדכם על מברך אני

לימינכם! עומד בדרככם־דרכנו, הצלחה
טבעון קריית כהן, אלכם

ו איש־קיביה, את מגנה כפר־קאסם איש
דיר־יאסין! איש של זעמו את בכך מעורר
למע שהתנגדו האנשים בעד אצביע אני

מעשה את באומץ־לב שגינו דיר־יאסין, שה
)4 בעמוד (המשך

יחיעם
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או שלך הנסיעות לסוכן פנה
 תל־אביב ,52233 טל. ,22 רוטשילד שדרות

ירושלים ,23341 טלפון ,25 יפו רחוב

 — בשר וטוחן בלנדר מקצף, מסחט, — המיקסר חלקי 5
מיקס״ ״קריסטל הבישול. מלאכת כל את מעליך נוטלים

 מאמץ. ללא ביום פעמים מספר בו שתשתמשי היחיד המיקסר הארץ. לתנאי ביותר המתאים המיקסר
משפחתי. למאורע ארוחותיך יהפכו מיקס״ ״קריסטל עם

ר חי חד: מ סו בל כולל מיו חלקי בלבד. 295- ה

ה כ ר ד ה ה מ ג ד ה ת ו י ש ע מזון קוקטילים, :שונים ומאכלים מטעמים להכנת מ
תל־אביב. ,16 אלנבי קריסטל, בסלון אחה״צ ד׳ ב׳, בימים תינתן וכו׳ חלב, דברי ומירקות, מפירות לתינוקות

1457 קזה העולם


