
המערכת חברי יתר
 העולם קוראי ציבור על הנמנית כאחת

ה חברי יתר את להכיר רוצה הייתי הזה,
 כהן שלום אבנרי, אורי את מלבד מערכת,

המרחלת. ורחל
 את כתבה כל ליד מציגים אינכם מדוע

מחברה? שם
אי־שנו זזיילת, מ., .3

אומר יביע ללב לב
ה על בכתבה ורוחב־לב, גדלות הוכחתם

 הזה (העולם צנזור
?152.(

מת*. שאתם למרות
ל עקרוניים נגדים

ל ולוחמים צנזורה,
הה הביטוי, חופש
וההס ההצגה בעה,
 אומץ אזרתם רטה,
 הצנזור את לתאר

שמק כמי גרי, לוי
ל מירצו את דיש

 נערה של קידומה
גלמודה.

 של טוב־לבו גם
ממש גרי, לוי מר

לבי. אל מאד נגעו טוב־ליבכם, כמו
 ירושלים דור, גאולה

כמוך לרעך ואהבת
 )1526 הזה (העולם מאיר קיסריה הקוראה

 ומאשימה בר, יהודה הקורא את משמיצה
 אשר על ישראל, לעם עיוורת בשינאה אותו
דתות על גם קצת ילמדו שיהודים הציע

 היא אופקיהם. את ירחיבו למען אחרות,
 מלמדים אין נוצריים שבבתי־ספר טוענת

 טעתה. ובזאת יהודי, ספר שום
ש־ בעוד התנ״ך, את לומדים הנוצרים

 לא אף לומדים לא היהודיים בבתי־הספר
הברית־החדשה. מן אחד פרק

ה מאובנת, ליהדות דוגמה היא קיסריה
 למסורת בהתאם העמים, יתר כל את שונאת

ל ששינאה הוא, טבעי רק אלפיים. בת
אלינו. אהבתם את עוררה לא גויים

 ״ואהבת ככתוב האהבה, הוא התורה עיקר
 האהבה. היא הנצרות עיקר גם כמוך״. לרעך

 את להחרים יהודים צריכים מדוע כן, אם
האטום?! בתקופת הברית־החדשה

■תל־אביג ברזילי, בועז

בסדר הבל
 ״הלו, אודותי, לכתבה קטן תיקון רק
 הזה (הטולם דולי״
אני בלונדון ):1527

 אחת בדירה מתגוררת
 ולא אילת, דפנה עם
 כפי דן, דפנה עם

שפירטמתם.
 הכל זאת, מלבד

בסדר.
אדלר, דולי

לונדון
אד השבוע נערת

 זה מכתב שלחה לר
טיפ ערב השבוע,

לבריטניה. תה

עניים ילדים למען
לא מציעה אני בארץ, הקיים המצב לאור

עניים. ילדים למען בגדים סוף
 במצב בגדים להם שיש אנשים המון יש
 יכולה למשל, אני, בשימוש. שאינם טוב,

קילוגרמים. לתרום
 באמצעות־ להיעשות צריך הבגדים איסוף

עזרתי. את לתרום מוכנה ואני כם,
תל־אביב תלמידה, בהן, מלילה

אדלר

נוסע הטנדר
 חלפה בחיפה, הזיקוק בחי ליד בעומדי

 — בז׳ בצבע ממשלתית מכונית פני על
 שלא — 103־385 שמספרו ממשלתי טנדר
ה מלבד טרמפיסטים. חיילים לנו, עצרה

איש. בה היה לא נהג
 אי-שם חייל, ציניוק, אהרון

והנגררת הגוררת
 ולא ממשלתי למשרד כותב אתה כאשר

 שנותיך מיטב את נותן אתה כאשר נענה;
 ל־ שידאג מי אין השיחרור ולאחר לצד,״ל,
הר לך יש כאשר העבודה; בשוק קליטתך

ה הרקיע על חיים המדינה שמנהיגי גשה
 המציאות; קרקע על לחיות במקום שביעי,
 וה־ ,לראווה רק משמשים המיכרזים כאשר
 לפרו־ מראש כבר מחולקים הטובים ג׳ובים

 הפה את לסתום מנסים כאשר טקציוניסטים;
 אז או, — זאת כל את המוקיעים לאלה
הארץ. מן לרדת כדאי

 השאר: מכל חשוב פחות לא נימוק, ועוד
 להישאר למה אז נגררת, מדינה היא ישראל

 מאשר הגוררת, אל להצטרף יותר כדאי בה?
בנגררת. להישאר

ארצות־הברית ניו־יורק, א., לן.

מסבירים? איך
ב רבות, קראתי האחרון השבוע בסוף

מו ועל בממשלה משבר על עיתונים, כמה
במ ראש־הממשלה, לתפקיד חדשים עמדים

אשכול. לוי של קומו
 בצורה אלה ידיעות נתנו העיתונים שאר

 על כתבה הכתרתם אתם ואילו שיגרתית,
כ״סקום״. האחרון, בגליון זה, נושא

זאת? מסבירים אתם איך
ירושלים נבו, שולמית

יוכל הקורא
המטרידה השאלה

 חודש), 21( יובל את המצלמה הנציחה כך
 שהטרידה, בשאלה עצמו עם מחדיין כשהוא

 הזה: העולם גם דן ושבה רבים, ומטרידה
טוריה? את לתקוף האם

 תל־אביב נתיב, ש.
צודקת לעולם טעות

־ על היא הפרבר אנשי של גאוותם  בן
(מעריב) בית־הספר. ועל הילדים

חיפה שובל, אבירם

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

ת נ±ל לונו וי
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״דיאולך׳ וילונות יצרני בע״מ, ז7פ<ברוטק
תל־אביב ,913585 טל:

המובחרות. בחנויות להשיג


