
מכתבים
חדש כוח

 לוחם הייתי ימי כל פוליטיקאי. אינני
 בגרמנים ללחום צורך היה כאשר ומחנך.

 היה כאשר הבריטי. לצבא התנדבתי —
 את לעצב צורך
 החדש הצבא דמות

 ישראל מדינת של
ל התייצבתי —

תפקיד.
 השארתי תמיד

ל הפוליטיקה את
 למנהיגים אחרים.
 בהבטחות שהירבו

ודרישות.
 אינני כיום גם

 אבל פוליטיקאי,
 יכול אינני לצערי

ש ממה להתעלם
ה בחיינו קורה

 לשרן חוק היה האחרון הזעזוע ציבוריים.
הרע.

 שנים. מזה הזה העולם את מכיר אני
 תשומת־ הקדיש כאשר מקרוב אותו הכרתי

 קרובות והיו טיפלתי, שבהן לבעיות לב
 הנוער חינוך בעיות הן הלא — ללבי

 עתונאים של היתד, לא גישתכם העבריין.
 נסיון אלא סנסציות, רק המחפשים רגילים,

 המצויים בתנאים פתרונות למצוא כן
שלנו.
כתב או כותבים שאתם מה כל עם לא

 הסכמתי. או מסכים, אני הזה בהעולם תם
 דוברי- כל ועל עליכם שכפו המלחמה אבל

ל אותי מאלצת הזאת, במדינה האמת

 התלבטתי לצידכם. ובגלוי כולי התייצב
 בקרב כי למסקנה הגעתי ולבסוף הרבה,

 ישר, לוחם וכל בעל־מצפון, כל חייב הזה
עריק. הוא אחרת חלק. ליטול
שהתייצב־ כשם זו, למלחמה מתייצב אני

 והאמת היושר לצד — המלחמות בכל תי
 מהבריג־ לנשק חברי לכל קורא אני והצדק.

 אף להתייצב ומצה״ל, מההגנה היהודית, דה
 ב־ להרהר שיחדלו זו. במלחמה לצידכם הם

ב — חושבים הם אשר את ויאמרו ליבם,
ונצליח. משותפים בכוחות נעלה גלוי!

הרצליה גרוס, טיבי
ב חניכיו לרבבות ידוע גרוס הקורא

ל שהיקנה כמדריך ובצה-ל הבריטי צבא
 הוא הבסיסיות. ידיעותיהם את מתנדבים

לסמ צה״ל של הראשון הקורס את יסד
ל ראשי מדרין שימש ורבי־ססליס, לים

 עזב כאשר הראשונים. המחזורים שמונת
 לטיפול שלו הידע את היפנה צת״ל, את

צעירים. בעבריינים
ורדפהו״! שלום .בקש

 כדי אלא ניתנה, לא כולה התורה ״כל
(רמב״ם^ בעולם״! שלום לעשות

תל־אביב מהנדס, • זרחץ אלכסנדר

 — הרע לשון חוק את חוקקו היום
הרע. עין חוק את יחקקו מחר

ה בעל הממציא הוא זרחין הקורא *
 מי־היס התפלת רעיון הוגה העולמי, שם

חדשה. בשיטה

 על החוקים מחוקקי את להעמיד יש
בקלפי. לכך: הדרך םעי*ם.

רמת-גן מנדיל, מרסל
 מדיניות עם מעולם הזדהיתי שלא למרות

ל מצטרף אני אחד בדבר הזה, העולם
 מן ד,״חולירע״ לביעור .-.:אבק מאמציו:
המדינה.

ירושלים ז., שלמה.

 המוטו לארצות־הברית, הגעתי מאז
 חופש־ קיים בישראל בפי: שהיו והסיסמה
העתונות.

 לעתו־ כסטודנט עכשיו, בפי יהיה מה
 הסטודנטים לקהל לספר וטלביזיה, נות

הטלביזיה? רשתות ולמאזיני באוניברסיטות

האמריקאית בטלביזיה מצרווה
ה הפשע על וכלימה בושה מלא אני

ולעתונות. לעתונאים בארץ שנעשה מחריד

 באומץ עמדו כהן ושלום אבנרי אורי
 במשך נגדם שנוהלו וההפחדה הטרור מול

 בישראל, האדם זכויות על הגנו הם שנים.
 ועשו לשלום קראו כאחד, ועיברי ערבי

הלבבות. לקירוב ממשיים צעדים
 לכנסת. ללכת עתה: היחידה הברירה

 כל את סדר־היום על להעמיד תוכלו שם
ל תעזרו המדינה, של הרציניות הבעיות

 הזקנים, נאומי מכל הכנסת את רענן
דוג הדראקונים, החוקים לביטול תלחמו

הרע. לשון חוק מת
*, מצרווה יוסף עכדאלסלאם

ארצות־הברית ניו־יורק,

ה העתונות פי את סגר פירון חואן
ב זאת עושה אשכול בארצו, חופשית
ישראל.

 רופאים נגד החוק את הפעיל סטאלין
לעשות מתכונן אשכול בארצו, יהודיים

בישראל. זאת
בן או ץ, ר פתח־תקווה כ״

 מפלגה של מוצהר פעיל היותי למרות
 תביא פיכם שסתימת מאמין אני מסויימת,

 לכך, נוסף כולנו. נד לסתימת לבסוף
 יותר אלף פי ברורים שלכם העקרונות

 .זקנים״ אותם בידי שנערך מפלגתי, ממצע
שמריהם. על הקופאים

רחובות אזרח,

 בכת־ שהוכיח אבנרי, לאורי הכבוד כל
)4 בעמוד (המשך

המשולש. מכפרי מאחד ידוע עתונאי *

*

ש מושלם, מהפכני בעיצוב משקפי-חוף
 ואר- אירופה חופי כל את בסערה כבשו
מר גוונים במבחר עתה לן מוצעים ה״ב,
היב.

 בעלות הינן 80ץן ז\ן3101!61:5 משקפי-חוף
 קרני את השוברת ארוכה אחת עדשה

 ומאפשרת חדירתן את מונעת השמש,
מסנוור. באור גם —לחלוטין בהירה ראות

וקוסמטיקה לאופטיקה מובחרות בחנויות להשיג

תל־אביב בע״מ, פרמינגר ניסן על-ידי מיובא

המהפכ החוף משקפי ,80? ז\\3101י6צ5 ב-
 כלל שיבחינו מבלי להציץ יבולה את ניות,

 של הנפלאה מההרגשה ולהנות במבטן,
נראית. ואינה רואה

14583 הזה העולם


