
מכתבים
)3 מעמוד (המשן
 של המר טעמו את חיש־מהר שכחנו שלנו,

באכ אותו מפעילים ואנו הלאומי, הדיכוי
הזו. הארץ יליד הזולת, עם כלפי זריות
 פוגרום, כל לאחר אותי פוקד בושה רגש

 הנלחם חדש, כוח בארץ עולה כי לדעת וטוב
לערבים. היהודים בין השוויון למען

 חיפה אלטמן, ינינה
 להשתתף יכולתי לא אך ונכלם, בוש אני

 להבטיחכם, יכול אני אולם האחווה. בשיירת
 עולה הזו בארץ ההגונים האנשים מספר כי
בשיירה! המשתתפים מיספר על

ראשון־לציון כהן, זבולון

מי? של - המישמר על
 את לזהות יכול איני מובנות מסיבות

האר הקיבוץ מקיבוצי באחד חבר אני עצמי.
הצ האחרונות בבחירות הצעיר. השומר צי

ש׳. בעתי
 להביע כדי זו, אלא אחרת, דרך לי אין

 על ביותר החריפה מחאתי את בפומבי
 פעולות על הסישמר על מדוזח בה הדרך
בכנסת. אבנרי אורי

 על של הדיווח את יום מדי משווה אני
 נאלץ ואני הארץ, של הדיווח עם המישמר

 על כתב של הדו״ח כי המסקנה את להסיק
 וזדוני. שקרני מעיקרו, כוזב הוא המישמר

 בני־קיבוצים על רושם לעשות בא זה אם
 הצביעו שכמעט או ש׳, שהצביעו כמוני

 הרי — ללחץ האחרון ברגע נכנעו אך ש׳
ההפוכה. התוצאה את משיג זה

 להוסיף: ברצוני הזה, העולם אנשי ולכם,
 ההשמצות למרות הנוכחית. בדרככם המשיכו

ש מפ״ם, מנהיגי של החריפות האישיות
 תשוקה מרוב עשתונותיהם את כנראה איבדו
 להתח־כח אתם המשיכו בקואליציה, להיות

 ורעיונית. עניינית פוליטית, בדרך מפ״ם עם
 כמוני, אנשים על טוב רושם עושה זה

מאד. רבים שאנחנו חושב ואני
אי־שם חכר,

 האובייקטיבית הכתבה מן לטובה הופתעתי
 של האחווה״ ״שיירת על המישמר על של

 בניגוד הזה. העולם
 העתון של לכתבות

 הצטיינה הכנסת, על
עוב בדיוק זו כתבה
 כי יודע, (אני דתי.

שם.) הייתי
כפ נדהמתי לכן

 הופיע כאשר ליים
 האחרון ד׳ ביום

 בעל ראשי מאמר
 את שתקף הסישמר,

בחריפות. השיירה
 כל הועלו זו בכתבה

מי ע ״ והשקדים הטענות כן
ראש־ד,ממ יועץ של

 הזכורה־ בהודעתו ערביים, לעניינים שלה
 נתניה המוני את שהזמינה ו׳, מיום לדראון
בשיירה. פוגרום לערוך
 ל־ מפ״ם בסאון מצטרף שבו ליום אוי

חי להם ונותן הזאת במדינה כוחות־השחור

בקו הישיבה בשביל המחיר זה אם פוי!
 צאו צאו! מדי. יקר מחיר זהו אליציה,

נפשכם! את שתאבדו לפני
תל-אביב בן־עמי, דויד

מברית־המועצות ד״ש
 העתון עורכי הנכבדים, החברים לכבוד

 ברכות מלוא — עליהם והנלווים הזה העולם
רב! וישע שלום

 מניין ובשם בשמי, אליכם פונה הריני
 לקרוא ומעוניינים עברית קוראי של חשוב

ל נמרצת בבקשה האידיאולוגית, בעתונות
 גליונות את וכסדרם רצופות עבורנו שלוח
ב או בעברית היוצא הזה- העזלם העתון
מניה! נפקא לא אידיש,

 שתת־ בטיחותנו, את מביעים אנו ובכן,
 ולא זו, לבקשתנו חברית בעירנות ייחסו

כלעו אלינו, סרק, כבקשת ריקם, תשיבונו
 אנחנו לזאת ובצירוף אליכם, שבאה מת

 איחו־ וחן־חן תודתנו, רגשי עדיכם משגרים
 שתעשו משאלותינו כמקדמה. למפרע לינו
 קארל של תורתו אליבא במפעליכם, חיל

האידי טהרת ועל־פי לנין אנגלם, מארקם,
ול בכלל, האינטרנאציונאליסטית אולוגיה
 והערבי הישראלי העם של ואושרו טובתו
כאחד.

 בין־ שלום בברכות זו פתקתי את בסיימי
 עמי־ערג* לבין ישראל ובין בכלל לאומי
 ברכת' מחזיק כלי לך ״שאין משום בפרט,
 כנגד שקול ״והשלום השלום״, מן יותר

ונפשי, אישי בשלום אברככם וכמו־כן הכל*,

 נפש בכליון הצופה וכר. גופא בבריאות
 ברגשי הזה, העולם העתון לקראת ועיניים

חברים. ובברכת ויקר כבוד
 נובוסיבירסק, טירספולסקי, צבי

ברית־המועצווז

המקובלים הצינורות
 לירות״ מיליון 600ב־ ״שגעון הכתבה מן

>1484 הזה (העולם
 שאתם להבין ניתן

וב מים. נגד בכלל
 מאיזה רבותי, כן,

 יונקים סמוי מקור
ה מימכם? את אתם

מס ארצות־ערב אם
 דרף מים לכם פקות
ש או מיוחד, צינור
ב משתמשים אתם
מלוחים? מים

כהן, עובדיה
באר־שבנז

חמישים מול אחת
 הכללית, ההתייקרות על נכתב בעתונות

 עלו למשל, הסיגריות, מחירי כי בה ונאמר
.20ב״ס/״

הסי מחירי כי לי הוכיחה קלה בדיקה
 •40סל—24ל0ב־ עלו גריות
 חפיסת־ לי יראה מישהו אם אופן, בכל

מעשרים ביותר התייקרה שלא סיגריות

 ־ הוא פולקסווגו. מכונית של הגדולים היתרונות אחד
 המצנן ומצרות במים הצורך? ימן אותד הפוטר אוויר, קירור

החמים. הקיק בימי ובמיוחד השנה, ימות בכל (רדיאטור),
פולקקווגן. של הרבים מהיתרונות אחד רק הוא אוויר קירור

הארץ. ברחבי בסוכנויותינו נוספים פרטים לד למסור נשמח •

בנגינת 1אי - ו1ו10£1בוו! יס

הארץ. ברחבי מסוכנויותינו באחת שי־מזכרת תקבל מודעות, 8 בת כולה הסידרה תמורת — ושמור גזור חיים״. ״בעלי בסידרת שניה מודעה


