
מכתבים
ההוראה? את נתן טי

שלום, אבנרי אורי למר
בשבועונך, שכתוב מה בעצמך תקרא אם

תמ ),1494 הזה (העולם בגדאד מיקרה על
בש שהכותרת צא
 אלא אינה עתונך ער

עלילת־שווא.
כן־גוריון, דויד

 תל־אביב
 בן־גור־ ח״כ דברי

לכות מתייחסים יון
ה ״עסק־הביש רת

 בן־גור־ של ראשון
 על שהסתמכה יון״,

 שהמאורעות העובדה
בכתבה המתוארים

 בן־גוריון ח״כ כהונת בעת אירעו
כראש־ בן־גוריון מר

 ישמח הזה העולם וכשר־הבטחון. הממשלה
 על־ הפרשה להבנת יוסיף בן־גוריון ח״כ אם
לדברים. המעשית האחריות קביעת ידי

חוצות כראש שלום
 הערבים בין ביחסים הקיפאון הפשרת

מצ בכתבתו, העורך עמד עליה לישראלים,
ה הטלביזיה בשידור גם ביטויה את אה

 ב־ שהתפרסמה לאפס, עד ספור אמריקאית,
בדימונה. תצלומי־הכור בגלל עתונות

 נשיא של דבריו את בעיון שקרא מי
 כי לדעת נוכח עבד־אל־נאצר, גמאל מצרים,

 דיבר אלא ישראל, להשמדת קרא לא הוא
 ישראל, לבין ארצו בין מלחמה מצב על

 של זכויותיהם מאי־מילוי כתוצאה שבא
הפלשתינאים. הערבים

הצ מפני פחדו כי להבין ניתן מדבריו
נכו וחוסר גרעיני, בנשק ישראל טיידות

 הפליטים, בעיית לפתרון משהו לתרום נותה
הנוכחי. הלוחמה מצב את המזינים הם־הם

ה הטענה את סותר זה כי מעודד, זה
רו עבד־אל־נאצר כאילו הרשמית, ישראלית

מחיר. בכל ישראל את לחסל צה
חיפה לוין, מאיר

וכ!ראטית0ד חד־צדדיות
המכ למדור מכתב כתבתי לידיעתכם:

 חד־ על בו והתרעתי מעריב, של תבים
יהו שלו, הפרלמנטארי הכתב של צדדיותו

ביצור. שוע
מת הנכבד הכתב כי במכתבי הוכחתי

 כוח — הזה העולם מסיעת לגמרי עלם
מעו והופעותיה שפעולותיה למרות חדש,
הערכה. ררות

 לא הדמוקראטי הצהרון פלא: איזה וראו
מכתבי. את פירסם

תל-אביב בקרמן, דורון
פלא.

הכנה גילוי
 של כתבתו את לקרוא מאד מעודד היה

מנהיגים עם פגישותיו על אבנרי אורי
ה (העולם ערביים

).1495 זה
 אחד־ דבר אולם
הפחד לי: מפריע

המסכי הערבים, של
ישר עם לדבר מים
 פירמום מפני אלי,

ותוארם. שמותיהם
 לגלות מספיק לא
 למען וללחום הבנה

 במחשכים. השלום
 לצאת אומץ גם צריך

 השלום סיסמת עם
חוצות. ובראש בגלוי

נשיא את מאד להעריך יש זו מבחינה
בורגיבה. אל־חביב תוניסיה

תל-אביב בן־אליהו, משה

עליון גזע
 (העולם אגמון דליה הסטודנטית הקוראה

 מניו־יורק, ממרחקים, קוראת )1493 הזה
לגר־ שירדו השבועון קוראי את להחרים

כףאליהו

ה ״מולדת בשם מכנה היא אותה מניה,
מרצחים״.

 על כאלה במונחי־שינאה חושבים אנו
קש שנים מזה מקיימים אנו איתר. מדינה,

 ופוליטיקה, כלכלה תרבות, של הדוקים רים
בהת אלינו שמתייחסים מתפלאים ואחר־כך

העולם. אל ליחסנו אם
 שכולו עליון גזע נבחר, עם אנו אם

 הזה, הארץ כדור על עושים אנו מה תכלת,
טמאים? עמים שורץ שכולו

 שיהיה אחר, לכוכב־לכת לעבור עלינו
 ח־י־ לחיות נוכל שם — שלנו רק כולו
סטיריליים. מוסר

 רנזת־השרון גן, חנן

חגינות שד שמץ
 אבנרי, אורי הח״כ לכבודו, להציע ברצוני

 טוען שכבודו כיוון חסרת־תקדים: הצעה
המו בכל בסדר לא שישראל והערב השכם

 גזעית הפלייה יש מושחתים, כולם — בנים
 רוצה שהוא ספק אין — וכו׳ ועדתית

אחרת. בארץ לחיות
 למענו, מגבית לעשות מתחייב אני לכן

 כמובן, אחד, לכיוון נסיעתו, את לממן כדי
)4 בעמוד (המשך

 ובאומנות בתרבות יומין עתיקת מסורת
 של מסורת ימי־קדם, מאז יון את מלווה

 מוניטין לו שיצאו ועליז ידידותי עם
מפיק״ נוסעי אורחים. הכנסת במידת לי או  ״
 מזה המפורסם המסורתי מהשרות נהנים
 גם המתבטא האירופאים בקוים שנים

הטובה. ובהרגשתו בנוסע בטפול בדיוק,

 ״אולימפיק״ חונכת ,1966 ביוני 1מ- החל
ב החדש הקו את ״ ה ר א  עם יון, דרך ל

והמשוכללים החדישים המטוסים
7 5י1ק6!צ31ז (6* 0 7 / 3 2 א0זיד681 8061ת9 0

 בעולם. ביותר הארוך הטיסה טוח בעלי
 בקו ילווך רוגעת ומוסיקה קולנוע סרטי

ארה״ב.
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