
לירושלים ככניסה שיירת־השכת

מכתבים
 התפוזים, התפוזים
אחוזים םאל!ז צודקים

 הזה (העולם תפוזים״ ״מיץ העורך כתבת
 שמותח הביקורת תמצית למעשה היא 0476

 המסויים השבועון
היש המדיניות על

ומתמיד. מאז ראלית
הת עניין דווקא

המשו והשוק פוזים
 ראשון שממבט תף,
מ כעניין נראה אינו
הע עיקר, כל דיני
 כל את במיבחן מיד

 המדינית התיאוריה
ישראל, שליטי של

 אין כי שוב והוכיח
ל אלא ברירה, לנו

 שכנינו עם הסתדר
 אחר שלב הערביים,

במרחב. מלאה להשתלבות עד שלב,
רמת-גן לוין, מתתיהו

 שלנו, המתוק הישראלי לתפוז הכבוד כל
 המרה האמת את ואוהביו חובביו לכל שגילה

המדיני. מצבנו על
נתניה קריגמן, בועז

המחלה
 היומית, העתונות כל עם יחד אתם,

ה שלכם, הדיווחים כל עם כבר נמאסתם
טפחיים. ומסתירים טפח מגלים

ה מחלתו מהי סוף סוף תגלו אולי
אשכול? לוי של אמיתית

תמיר, ואכרהם קליין רמי
תל־אביב

מק־גוריון
מח ״תפסו מולדין ביל של הקאריקטורה

אופטי שוב הוא מק־נמארה — בחורים סה,
הז ),1476( האחרון בגליון שהתפרסמה מי!"
 ״אחזו שלנו: הקרוב העבר את לי כירה

 הכריז שוב בן־גוריון — בחורים בנשק,
לשלום!״ שפנינו

באר־שבע אמיר, אלי

דווקא משעמם, לא
 לקור־ אבנרי אורי שמוסר לבוחר הדו״ח

 שיעור לשמש חייב שבוע, מדי איו־בוחריו
היומית. העתונות של הפרלמנטריים לכתבים

 את האלה הכתבים המאיסו שנים במשך
 חשבתי כי כמוני, עתונות קוראי על הכנסת
 בבית־הנבחרים. שם, משעמם שהכל לתומי

מוכיח ישן, עתונאי שהוא החדש, הח״ב

 ה־ מעניינים. דברים קורים בכנסת גם כי
 פוליטית מבחינה מרתק, ממש שלו דיוזח

כך. על לו נתונה ותודתי אישית, ומבחינה
 ירושלים עזריאל, מאיר

שבת הצבעת
ש החרטה רגשות את בזאת מביע הנני
 קולי את נתתי כי על לאחרונה, תקפוני

 האחרונות בבחירות
 גח״ל אותה לגח״ל,

מ לאחר שהצטרפה
הד לקואליציה כן

בירושלים. תית
 עוד וכמוני אני,
 בערב רומיתי רבים,

הבחירות.
ל עתה נחרד אני
 ח״כי את שמוע
בג תוקפים גח״ל
 משתתפי את סות

לירו השבת שיירת
 בבחירות לכן, שלים.

ל קולי אתן הבאות
 רק ולו חדש, כוח — הזה העולם תנועת
הדתית. בכפייה האמיצה מלחמתה עבור

ירושלים לוי, אהרון

 שצולמו הפילמים את פיתחתי עתה רק
 לירושלים השבת שיירת מסע בעת על־ידי

 שר־ דברי את המזימים ),1474 הזה (העולם
הצ כאילו בכנסת, שיטרית בכור המשטרה

המאור כניסתה את למנוע המשטרה ליחה
לבירה. השיירה של גנת

 ומאשרות ההיפך, את מוכיחות התמונות
ולמ אף־על־פי־כן הזה: העזלם תיאורי את

במאור לירושלים השיירה חדרה הכל, רות
גן!

ירושלים קורא,

 ראה — לעיר בכניסה השבת שיירת
תמונה.
 כפייה למניעת לליגה להודות לי הרשו

אורי ולח״ב דתית
 התחלת על אבנרי,
 הכפייה נגד המאבק
ה באמצעים הדתית
נכונים.

עינד זה, במאבק
אני. כם

גילן, מקסים
תל־אביב

המקום ממלא
הי מקבילים שני

מכ עלו סטוריים
 הצלחת לשמע מן,

 הזה העזלם רשימת
לכנסת. בבחירות חרש כוח

 את שהתחיל ד׳יזראלי, בנימין הראשון:
 ושחברי־הפר־ צעיר, כמורד שלו הקאריירה

 ״ה־ בשם ולחבריו לו קראו המכובדים למט
 ברח ״ודויד התנ״כי: הפסוק בגלל עדולמים״,

 כל אליו ויבוא עדולם... במערות וישב
לראש״. להם ויהי ומר־נפש מצוק איש

ד׳יזראלי הפך שנים לאחר והתוצאה?
 של גדולתה ובונה אנגליה, ממשלת לראש

הקודמת. במאה בריטניה
ה העם מפלגת היתה בנורבגיה השני:

 החדש״ ל״כוח בהרבה הדומה סוציאליסטית,
 המקומית, מפא״י עם בקואליציה בישראל,

 בפרלמנט. צירים שני רק לה שהיו למרות
 והליב־ הדתיים גח״ל, נגד היתר, הקואליציה

 מנד כשהצביעה המקומיים. העצמאיים ראלים
 וכשהצ־ נפלה, היא הממשלה, נגד לגת־העם

וקמה. חזרה בעדה, ביעה
יש כי הרעיון במוחי עלה זאת, מלבד
כפי כנסת, חבר לכל ממלא־מקום למנות

 שלטה בנורבגיה ולמה? בנורבגיה. נהוג שזה
 אחד ציר של רוב בעלת יציבה ממשלה
 פרלמנט ישיבת כל כי שנים, ארבע במשך

 הבית. מחברי 100ס/ס בנוכחות שם מתנהלת
 ממלא־ במקומו בא הח״כ, נעדר כאשר כי

מקומו.
כר על ממשלת־וילסון מתנדנדת באנגליה

 איזשהו, ציר של מחלה כל כי תרנגולת, עי
 את לערער יכולות נזלת, סתם אפילו או

הממשלה. את ולהפיל הקטן הרוב
 ממלאי־המקום יוכלו ישראל של בתנאים

 צירים, 61 של רוב בעלת ממשלה להבטיח
 מסחטנות המדינה את לשחרר כך ועל־ידי
 ממשלה להקים אחרת: אפשרות הדתיים.

מפא״י. בלי
בג יותר יעילה תהיה הכנסת עבודת גם

 ראש גם יוכל וכך המלאה, .הנוכחות לל
 ליהנות כהן, שלום הזה, העולם מערכת

מחסינות.
 אתרום כי לכם מודיע הריני ולבסוף,

 תנועת למען ממשכורתי אחד אחוז חודש כל
 מצרף והריני חדש, כוח — הזה העולם
הראשונה. תרומתי את בזאת

מהנדס, חיותמן, אתיאל
נורבגיה טרומסו,

הוא חד דארעא סדנא
 קוד בשם מסויים ירחון מופיע בהמבורג

 ב־ ויכוח נסב הירחון של אופיו על קרט.
 רונד־ פרנקפורטר ובעתון הגרמנית, עתונות

קו של מכתב הופיע ,30.11.65 מיום שאו,
לה אני חייב תרגומו שאת למערכת, רא

בישראל. הקוראים לפני ביא
 בכל אחד: שינוי רק התרגום בעת עשיתי

 כתבתי קונקרט, הירחון שם שנזכר מקום
ה להלן הזה. העולם השבועון שם את

תרגום:
 שהעולם במיוחד משמח זה שאין בוודאי

ב זאת שעשה כפי פניו, לשנות נאלץ הזה
 בכך, להאשים יש מי את אבל הזמן. משך

 או עשה, אשר את לעשות שהוכרח זה את
אותו? שהכריחו אלה את

 שלה העתונות אותה את מקבלת חברה כל
 אם להפנות, יש הביקורת את ראויה. היא
 אלה אל יותר, נכון או הקוראים. אל כן,

 את להאשים היא צביעות אותם. שחינכו
ה לציבור עצמו שהתאים על הזה העולם

קוראים.
 נבון מעשה שזה לטעון אפשר לכך נוסף
 המתקדמות ההשקפות את להכניס ומחוכם

 רועשת למיסגרת הפוליטיות האמיתות ואת
ה אל זו בךרך להחדירם כדי ומושכת,

 הזה העולם שדבר שמעדיף מי המונים.
 של ונבחר מצומצם חוג של לידיו רק יגיע

 דבר, של בסופו זו, בדרך וגוזר קוראים,
 ש־ לחשוב מקום נותן השבועון, על כליה
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