
כן־פרמי עכן הביקורת קורבן
 אותו ״וירגמו העונש היה בכנסת, אבנרי

 ויסקלו באש אתם וישרפו אבן ישראל כל
באבנים״. אתם

ירושלים לוי, רחמים

מעט עוד
 תורה או ספר, קיים אם יודע אינני
 העם נבחר של פעולתו דרכי על כתובה,

 ישנו אם אך הארצות, ובכל הדורות בכל
 ממנו למד אבנרי אורי שח״כ הרי כזה ספר

 תעדנה בכנסת ופעולותיו פרקים. הרבה
 ל■ הגיש שהוא השאילתה למשל: כך. על

ה שידורי הפסקת בעניין ראש־הממשלה
בקול־ישראל. ההונגרית בשפה חדשות

 כש־ ,גדולה צעקה בזמנו קמה כזכור,
 זרמו רבים ומכתבים השידורים, הופסקו

 ח״כים קלט. אוי ההונגרי היומון למערכת
 לא וכלום הבטחות הבטיחו הונגרית דוברי

 לאבנרי, בתשובה עתה, והנה, מהן. יצא
 לשדר יתחילו מעט״ ש״עוד אשכול הבטיח
בשבוע. פעם בהונגרית, חדשות מחדש
 כלל שבדרך קלט, אוי שהעתון לציין עלי

 מאמר הקדיש אבנרי, ח״כ את אוהד אינו
 כדי אותה וניצל לשאילתה, אוביקטיבי

 קורא אני מאז דרישותיו. את להעלות
ל הנשלחים קוראים של מכתבים עשרות

 הח״כ למעשי ובהערצה בהתפעלות זה עתי!
 נותר לא לשימצה. המוכר או הלא־מוכר

 הוא שלמענם אלה כל בשם לברכו, אלא לי
 דרך לו ולאחל בכנסת, קולו את מרים

צלחה.
חיפה זינגר, דב

בסיטונות טרף
 בגופן הסוחרות קטינות של התופעה

מהפ רק נובעת אינה )1508 הזה /העולם
 בגלל גם אלא כי בחיי־המש&חה, קרות
 של זכותו ודיכוי ״זנות״, שנקרא מה דיכוי
 באופן להשתמש כלומר: להוליד. לא הפרט

 כולל המודרניים, המניעה אמצעי בכל חופשי
ועיקור. הפלה

ו יצרי־אנוש, מכל החזק הוא יצר־המין
 או מוסר, מטעמי הדת אנשי על־ידי דיכויו
 בשר- ריבוי מטעמי השלטון אנשי על־ידי

ה אל המחתרת, אל אותו מוריד תותחים,
 ״זנות״. נקרא הוא שם — השחור שיק

ש אלה של זו היא האמיתית הזנות אולם
ה אלה של זו היא הזנות שמה. הורידוה
עצמם. של ולא זולתם של למוסר דואגים

 שנוגע במה אבל לירח, הגיעו האמריקאים
 הם המיני, רעבונו את לשבור האדם לזכות

ל אור. שנות אלפי של פיגור מפגרים
 חמישים משלם שלו שהשכן איכפת אמריקאי

אותו תכה שזו מנת על לבחורה דולאר
 איכפת היה טהור־המוסר לישראלי בשוט.
נערה עם התחתן ז״ל טולידאנו שהרב

 תשעים, בת זקנה עם התחתן אילו צעירה.
כלל. נפגע המוסר היה לא

ה בנקודה האנושי המוסר פני הם כאלה
 שבני־אדם איפוא, פלא, אין ביותר. בוערת
ובסיטונות. ביחידות זה את זה טורפים

תל-אביב ברזילי, בועז

כירושלים צבאי מימשל
 במאה ,הלינץ בדבר הכתבה את קראתי

ו בשניה אותה קראתי הזדעזעתי, שערים,
 כזה, דבר נשמע היכן להאמין. קשה ממש

ב בכלל מכיר אינו אשר אנשים שקומץ
 להרוס, לידיו, החוק את ליטול יעז מדינה,
 רק אשר שלחים, באזרחים ולפגוע לנתץ,
אכזר? גורל להם הועידו החיים קשיי
 משטרת והיכן ההפקרות? תימשך מתי עד

על אלותיה את להנחית היודעת ישראל,
וסטודנטים? אחווה שיירות משתתפי ראשי

 הבריונים של התנהגותם לבעיית הפתרון
 זה במיקרה באיזורם. צבאי מימשל הדתיים:

 של במיקרה מאשר יותר מוצדק יהיה הוא
 בשקט החיים המדינה, של הערבים אזרחיה
בנאמנות. ועובדים

 חיפה וידנפלד, צבי

הסדרנים! את לסדר
 לשר־המשטרה הציע אבנרי שח״כ אחרי

 שוטר להחזיק בתי־הקולנוע בעלי את לחייב
 להפנות רוצה אני ההצגות, עת בכל בשכר

ה באולם נוסף למיטרד תשומת־לבכם את
קולנוע.

לסדרנים. מתכוון אני
 עושה רעש כמה לב פעם שמתם האם

 ההצגה, בזמן מתרוצץ הוא סדרן־קולנוע?
 הוא ההצגה גמר לפני שלו. בפנס מאיר
 מזמין הוא ובכך הדלתות, את ברעש פותח

הסוף. לפני לקום הקהל את
הפרי לגיל מתקרב האלה הסדרנים רוב

 עיסוק להם למצוא היה אפשר ואולי שה,
אחר.
ש־ צעירים, בסדרנים להחליפם מציע אני

)6 בעמוד (המשך

תזכיר
ק • דו ה. הי ר ו ג ח  בה כשר, שבלול אבנרי, אורי של המוחצת כתבתו ה

 החגורה את להדק נדרשת שהאומה בעת בצמרת, הריסון וחוסר הביזבוז על התריע
 אשכול לוי ראשונות. לתוצאות השבוע הביאה ),1509 הזה (העולם היכולת קצה עד

תשעה של משלחת שיגור על אישית התלונן נרחב, במסע־צימצומים לפתוח הורה
הציבור, חשבון על נציגים, 25 ושיגור בטהראן, הבינפארלמנמארית לוועדה ח״בים
ישר הד״ר סגן־שר־הפנים, הלן בעקבותיו בבריסל. העולמי היהודי הקונגרס לכינוס

 בבנגקוק, כבאים לוועידת ישראלית משלחת יציאת על שאסר בן־מאיר, שלמה אל
 שלחו, אותם לחגים, ברטיסי־הברכח משלוח את לבטל הורה שאפילו ספיר, ופינחס
אסטרונומיות. בכמויות הממשלה משרדי בעבר,
 לפני שגילה הראשון היה הזה העולם הדולארים. מיליוני הכרחת •
 הברחת אודות הכלכלית המשטרה חשדות את )1479 הזה (העולם שנה מחצי יותר
 פתיחת ועל חקירותיה סיום על המשטרה הודיעה השבוע לחו״ל. ענק בממדי הון

דולר. מיליון תשעה של כוללת בהברחה שייאשמו חשודים, 40 נגד תיקיס

 בצורת בכנסת, העלה אבנרי אורי חבר־הכנסת סמג׳ורקה. האנוסים •
 התבונה חוסר על רמז ארצה, שהובאו ממג׳ורקה האנוסים פרשת את שאילתה,
 העלייה למחלקת הספרדי. לאי המשפחות חמש מתון שלוש חזרו השבוע בהבאתם.

בעתיד. זה מסוג מעליות־ראווה־ונפל להימנע חמורות הוראות ניתנו הסוכנות של
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 למכונית, השרות דאגות מכל אותך לשחרר כדי

ה אופל, קוני לכל מעניקים נ : ש ם נ י ח
 השמנים, החלפת הסיכה, המוסך, שרותי כל

וכו׳ בלמים מנוע, ביקורת כללית, ביקורת

 תכונות רקורד ולאופל קדט שלאופל משום זאת כל
 כולה. בתבל המכוניות רשימת בראש אותן המעמידות

ונוחיות. הידור * חוזק * עצמה * חסכון
באופל סע — דאגות ללא סע
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 — הכפור" מן שחזר ״המרגל את קראת לא אם
 לחמוק האפשרות כמובן, לך, (יש לאיש. זאת תגלה אל

 את ולרכוש ספרים חנות או לקיוסק בחשאי
ל״י). 2.40ב- ״המרגל״

 לנהוג רשאי חנך
 טרח במכוניות

 רשיון ללא
התערוכה כשטח
 יום כל הפתוח

חצות עד 5ם־
״קארטינג״

 כל את שכבש הספורט
אירופה.
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