
 הכל. את שיספר עד זה, מבן־פורת פות
אח רבים ולישראלים לי, נמאס הכל אחרי
 תמיד אפוף בבית־משוגעים לחיות רים׳

מבעיתים. בסודות
ירושלים נסים, חיים

ויראו יקראו למען
ב הפרשה על כתבתכם על לכם חן־חן
עיראק•

 כל את ולהשמיע לשמוע אפשר סוף־סוף
 יקראו למען עיראק, יהודי אודות האמת
זו. בעדה ראש המקילים כל ויראו

, א. רי תל־אביב מ
אפיות מזימות
 ה־ על לכתבה אחד פרט להוסיף ברצוני
 ש־ השניים מבין הצעיר העיראקי: עסק־ביש

 הוא ומאם. מאב יתום היה צאלח, ניתלו,
 הגורל אבל סבו, עם ארצה לעלות צריך היה

 אפלות למזימות קורבן נפל והוא לו התאכזר
אז. שנרקמו

 רנזת־השרון שמעוני, דויד

סוס גסי על זבוב
 — לסוקרטס בעיני משול הזה העולם

 שבחברה, הליקויים על להתריע שניהם מגמת
הצרו האמת למען

 אגב, לשניהם, פה.
ה את לסתום ניסו
 לגבי רק אך פה,
הצלחה. נחלו אחד

 דאה כיצד שימו־לב
 עצמו: את סוקרטם
 תמיתוני, אם ״שהרי

 תמצאו בקלות לא
ש כמוני, אחר אחד

המדי גבי על עומד
ש זבוב כאותו נה

 סוס איזה מעורר
 שמפאת ואציל, גדול

 קצת עצל הוא גודלו
.לדחיפה וזקוק . ומו אתכם מעורר ואני .

 כל הרף, בלי ואחד אחד כל ומגנה כיח
כולו.״ היום

ימינו? של למציאות מתאים זה האין
תל-אביב שפירא, גדעון

להסתדרות לקח
 ),1496 הזה (העולם לאשדודאים הכבוד כל

ההסתדרות! את לקח שלימדו
ראשון־לציון שטרן, מ.

כפולה ברכה
 ישראל למדינת שנים ח״י מלאות לרגל

 להעולס שנים וטי״ז
הכפו ברכותי הזה,
 והן למדינה הן לות,

לשבועון.
זלוטק, עדנה

בלטימור,
ארצות־הברית

גדול? כשרון
הספורט, במדור

 הזה (העולם כתבתם
ש אמרתי כי ),1495

הכדו סקצית שחקן
נס־ציונה, של רגל

 שטמברג אברהם
 הודות רק מאמן אני אותה בקבוצה משחק

 הנבחרת. לסגל אותו הזמץ שצ׳יריץ׳ לעובדה
 ש־ חושב אני על־ידי. נאמרו לא הדברים

 של הגדולים הכשרונות אחד הוא שטמברג
נם־ציונה.

 תל-אביב קרמר, דויד
הנביאים לחזון בהתאם

 עיינתי העצמאות, יום לאחר ספורים ימים
העצ במגילת מחדש
מאות.

 כי שם, קראתי
מוש ישראל מדינת
ה ״יסודות על תתת

והש הצדק חירות
 חזונם לאור לום,
 ישראל, נביאי של

 זכויות שוויון תקיים
 גמור ומדיני חברתי

וכו׳. אזרחיה״, לכל
 אני כן, אם למה,

 לרשיון עדיין נזקק
ה מן וכניסה יציאה

ואליו? משולש
נצרת עבד־אל־ואהב, מצארווה

שלומיאלי יחם
 הזה (העולם סופר ליונה הכבוד כל

)4 בעמוד (המשך

עבד־אל־ואהב
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