
מכתבים
כאמריקה אכודים

 הסקופ לעומת חיוורת, תישמע מחמאה כל
 סוף- שנמצאו האבודים, תימן ילדי על שלכם

).1532 הזה (העולם באמריקה סוף
 ירושלים מדכי, רחמיה

יותר יפים יותר, בריאים
. . תימ ילדים חטיפת כי לציין, שכחתם .

 בארצות־ה־ ליהודים והעברתם־מכירתם נים
ב העדות מיזוג לרעיון רבות תרמה ברית
 תארו היהודים. קרב
 אלה שילדים לכם
 בישראל, גדלים היו

ל בה מגיעים והיו
 היו כלום חופה. גיל

 עם להתחתן יכולים
 אשכנזיות? בנות
ל יכולים היו כלום
המשפ לקרב חדור
המיוחסות? חות

הצ הם כך והנה,
באמ לא אם ליחו•
ש הרי החופה צעות

האימוץ. באמצעות
ך. ר ד יש אגב: ..
 אנשים מעירוב כי הטוענים מביני־דבר נם

 משובחים צאצאים נולדים שונה מוצא בעלי
 יש לכן יותר. יפים וגם יותר בריאים יותר,

 התימנים הילדים של לחטיפתם חיובי צד גם
החמישים. שנות בתחילת

חיפה כר־אור, דויד
רגשנות כדי

 שלכם, הרגשנית הגישה את גורס אינני
 המתבטאת הארץ, מן הירידה נגד במלחמתכם

בתל־אביב הזרות הקונסוליות ליד בהפגנות
).1524 הזה (העולם
ה את שקל כבר לקונסוליה, המגיע אדם
ההפ באות כן על בבית. לכן קודם מעשה

 החליט לא כזה אדם ועוד: באיחור. גנות
 כן על רגשנית, בצורה עקרונית כה החלמה

עליו. תשפיע לא גם רגשנית גישה כל
 נוהר אדם והגיוני: פשוט הוא החשבון

להת תקווה או סיכויים לו יש בו למקום
ואפ סיכויים אין כי לו שנראה ברגע קיים.

זז! הוא אזי תקווה, כל סה

שישכ לאחר רק להטות אפשר הזרם את
 הישראלית המציאות אבל הציבור, את נעו

לשכנע. שתוכל כזו אינה
 ארצות־הברית ריברסייד, קדיש, עמרם

רכות כה שנים
 מדי השבועון מהוצאת התעייפתם לא עוד
שנים במשך שבוע

___ רבות? כה
מירום, יצחק

תל־אביב
לא. עוד
 האדם ככוד

כמשטרה
 על לסמיך אפשר
 הנה, ישראל. משטרת
טרנזיס גנבו השבוע

 ו־ ביתי, מתוך טור
 כך על כשמסרתי

נקב במשטרה, דו״ח
 אדם של בשם תי

חושד. אני בו אשר
 פשוט הם המשטרה? תגובת היתד, ומה
 האדם. את מעליב ״אתה ואמרו: ממני צחקו
 יגנוב לא הוא אותו. מכירים הרי אנחנו

טרנזיסטור.״
 עלילה העללתי באמת שאולי לרגע חשבתי

 להוסיף מיהרו השוטרים אבל ישר, אדם על
 פורץ רק הוא גנב, לא ״הוא לי: ולהסביר
קופות.״
רציני. לטיפול זכתה לא שתלונתי כמובן

 באר־שבעו ראובני, אבי
הכפירה המרגלת

מירום

ו פיקחי דווקא הוא עלמה״ של ״עולמה
 אי־דיוק בו למצוא הספקתי כבר אך שנון,

צורם. אך קטן
 (העולם לניד, ללוטה שהוקדשה בכתבה

 ג׳יימם בסרט הופיעה כי נאמר ),1531 הזה
שי מפקדת בתפקיד באהבה, מרוסיה בונד
 זה בסרט היא. ולא הסובייטי, הריגול רות

 ומכוערת ותיקה אנגליה שחקנית הופיעה
רובסון. פלורה ושמה כהוגן,

 כרמל עין קיבוץ קוז׳אר, פסח
צודקת: עלמה ואילו טועה, קוז׳אר הקורא
 שום ולא לניה, לוטה הופיעה הנ״ל בתפקיד

רובסון. פלורה
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במכסיקו ירקוני יפה
הישראלית־סורית־לבנונית

 אקפולקו, הידועה הנופש בעיר קצת נפשנו
 ירקוני יפה כי לשמוע ושמחנו במכסיקו,

 אולם ממועדוני־הלילה. באחד שם מופיעה
מקו בעתון לגלות הפתעתנו היתה רבה מה
 הסורית־ כ״הזמרת אותה המציגה מודעה מי

העולמי״. השם בעלת לבנונית
ניו־יורק, כהן, ואריה הדווה

ארצות־הברית
תמונה. ראה — המקומי מהעתון הקטע

ודורשיו דואר דואר
לשר־הדואר: מכתבנו העתק להלן

הש לתקופת בארצות־הברית שוהים אנו
 לשלוח נוהגים והורינו שנתיים, בת תלמות

 העולם את גם העת, כתבי יתר בין לנו,
 (אגב, אודיר בדואר בשבוע שבוע מדי הזה,

 מחיר השבועון של הקבוע משקלו למרות
 2.60ל־ ל״י 2.40 בין מה משום נע המשלוח

ל׳׳י).
קיבל האחרונים החודשיים שבמשך מאחר

ה של הריקה העטיפה את רק פעמיים נו
 כבודו לתשומת־לב להביא החלטנו שבועון,

הנמ דואר דברי כי המצערת, העובדה את
 הפקר, הם בישראל הדואר פקידי לידי סרים

ה דברי אין הגבוהים הדואר דמי ולמרות
למענם. מגיעים דואר

 לדואר־ עניות תעודת זו כי סבורים אנו
 דראסטיים בצעדים לנקוט יש וכי ישראל,
הנגע. לחיסול

לשר. מכתבנו נוסח כאן עד
לבירור העניין את להעלות יש לדעתנו

 למועלים חמורים עונשים ולקבוע בכנסת,
הציבור. באמון

ארצותיהברית פילדלפיה, ש., ר.

המאזן משמר עד
 אבנרי, אורי לח״ב אלה שורות כותב אני
האמרי בקונגרס שלי הנבחר הוא היה כאילו

ישראל. מדינת של כבודה למען וזאת קאי•
 על ושומע קורא אני ובצער לב בכאב

 כמו בישראל, הקשורות גדולות שערוריות
 למען הפעיל עסקים וכאיש סומרפין, פרשת

ה ריב על לשמוע גם לי צר המגבית,
רמתם. ועל בישראל מנהיגים

 הזמנו הבונדס של הכללית לאסיפה הנה
 היהודים, של ביותר הגדולה האישיות את
 בערה וחבריו אשכול לוי בן־גוריון. דויד את

 גם להזמין אותנו הכריחו והם חמתם, בהם
 כדי זאת וכל ספיר. פינחס שר־האוצר את

המאזן. על לשמור
ברבים. הוקעה המחייבת בושה, זוהי

ארצות־הברית ניו־יורק, הדר, כ. פ.

קיץ בטרם כתאנה
 כוח — הזה העולם ועידת להחלטות ביחס

):1529 הזה (העולם חדש
. .  מדינות גם אבל פליטים, לקלוט עלינו .

ל חייבות תש״ח בשנת לארץ שפלשו ערב
 להשגת שלנו הקלף כן, על יתר בנטל. שאת

 החזרת על־ידי שלום
 הוא מהפליטים חלק

 ב־ החזרתם התנאת
 כוללים הסדרי־שלום

ב ערב. מדינות עם
 את נגייס זו צורה

 העולמית, דעת־הקהל
ה את האו״ם, את

ו הגדולות מעצמות
 עצמם, הפליטים את

 ממשלות על ללחוץ
 הסדרי לקראת ערב

שלום.
 פליטים נחזיר אם
 הדבר ■התנאת ללא

 לעולם נגיע לא אולי חופף, שלום בהסדרי
 ילכו רובם או הנ״ל, הקלפים כל כי לשלום.
 יש הפליטים לבעיית פרט שכן לאיבוד,
 לרצות שלא נוספות סיבות ערב למדינות
 שחושב ומי במרחב. ישראל של בקיומה
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