
מכתבים
)3 מעמוד {הנושן•

 מאמרים הרבה כך כל הזה הנושא על תבו
להוסיף? צורך ואין

 מה את אבנרי של למאמרו נוסיף אם אך
 דעותיו, ברוח שזה אפילו הוסיף, לא שהוא

 על־ ולפתור הפליטים את להחזיר שיש הרי
 נצטרך שאז דומני אך בעייתם. את כך ידי

 הפליטים בעיית — אחרת בבעייה לעסוק
היהודיים•

ה של בשמם גם אלה שורות כותב אני
 יעקוב־ וזלמן כהן יעקוב פרץ, יצחק קוראים

 סביר שנראה מה או, תשובה, לקבל כדי סון,
 לא כלל זה שמכתב להיווכח כדי יותר,

בשבועונכם. יפורסם
תל-אביב קציר, יצחק

 וכן ויעקובסון, כהן פרץ, קציר, הקוראים
 דומה, מכתב ששלחה זכריה, לאה הקוראה

אב אורי של מאמרו את לקרוא מתבקשים
).1527 הזה (העולם דויד״ מגן ״קו נר'

עולמי למימשר — מרחבי לשלום
צריכים הייתם אתם דווקא כי לי נראה

 שמא (או אתם המצייצים. אחרוני להיות
 נגד הזדמנות בכל חוצץ שיוצאים ?), אנחנו

 של בישראלים שדבקה המופרזת הלאומנות
 ו־ צרות־ר,מוחין נגד שמתקוממים היום;

ו הפיסי ההסגר תוצאת שהן צרות־האופק,
 ב־ ושלא באשמתנו עלינו שכפויים הרוחני

 ובאחוות־ בסוציאליזם שדוגלים אשמתנו;
ול מרחבי לשלום עיניהם שנושאים עמים;
! ? להגירה מתנגדים אתם — עולמי ממשל
 לוודאי קרוב בחו״ל, השוהה ישראלי כל

 אחרי ולהרהר. לבקר פתוח ראש עם שיחזור
הש ולקלוט לשמוע ניתן בחו״ל רק הכל,
האפ קיימת פה רק אפיקורסיות; קפות

 ערבים עם להיפגש לפחות, בכוח שרות,
שכנות. מארצות

 שנולד אדם בתרועה: לסיים לי ותרשו
ב או בתנועה אותה שחרש בארץ־ישראל,

 אורניה, בצל ונפש בשדותיה שהזיע צבא,
 את שאכל במימיה, וטבל לחופיה שהשתזף

 בלילותיה הכוכבים את וספר נגבה אבק
 הנ״ל את מנסח ספק ללא היה יזהר (ס.

אותה יעזוב לא כזה אדם — טוב) יותר

בחו״ל. ימיו כל יחיה אם אפילו לעולם,
אנגליה לונדון, א., אבי

ושד־החוץ חבושי
צויין, )1526 הזה (העולם ״אנשים״ במדור

 על־מנת אותי הזמין אבן אבא שר־החוץ כי
 עשה ׳חבושי המחזה שם את לשנות לשכנעני

ה בתיאטרון מוצג להיות העומד שלו, את
 למנוע כדי קאמרי,
ב־ אפשדית פגיעה

אפ־ מדינות שגרירי
בישראל. ריקאיות

הזמ קיבלתי לא
בי ולאחר כזו, נה

 השר בלישכת רור
 לא גם כי הסתבר
כזו. הזמנה נשלחה
נת לא גם ממילא
 ביני פגישה קיימה

שר־ההוץ. לבין
 גורמים אמנם היו

ח שהביעו רשמיים
לשי בנוגע ששות

אי־אילו לעוד ובנוגע ״כושי״ במילה מוש

 לחשש יסוד אין אולם המחזה, של אספקטים
 אם התקינים ביחסינו יפגע שלי שהכושי

אפ בני של ברגשותיהם או אפריקה ארצות
 אולי — ישראל בני של ברגשותיהם ריקה.

כן•
 תל־אביב לפיד, מסף

להם שאיכפת אזרחים
 )1525 הזה (העולם סומרפין שערוריית

 פינחס שלנו, האוצראי של חדש שיא היא
 ביזבוז מבחינת לשיא מתכוון אינני ספיר.
 לנו היו כבר זו מבחינה כי הציבור, כספי

 אשדוד נמל (המוביל, יותר גבוהים שיאים
שבעיסקה. האיוזלת מבחינת אלא ועוד),
 של החתמה מסע לערוך לכם מציע אני
שר של התפטרותו למען ישראל אזרחי

אז של חתימות אלף מאה אולי ד,אוצר.
 ראש־ את-עיני ייפקחו להם, שאיכפת רחים

 כמה עוד להציל אותו וידרבנו הממשלה
עד הצליח לא ששר־האוצר מיליונים, מאות

אותם. לבזבז יין
רמת-גן רויטמן, פסח

פילטר כסיגדית המהוללה קמל איכות

רודש...
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