
מכתבים
לחוקה דרך צורה

 חוק־יסוד הצעת אחרי רב בעניין עקבתי
 אבנרי אורי ח״כ שהציע העצמאות, מגילת

לראשונה אודותיה שקראתי מאז עוד בכנסת,
).1504( הזה בהעולם

 הכנסת של חלונה דרך להגניב הנסיון
 להכניס שנבצר מה את מחוקק, כמוסד

 היה מכונן, כמוסד דלתה, דרך בפומבי,
 אבנרי שהצעת להצטער יש ומאלף. מרתק

 חוקה חוק לוועדת החוק הצעת את להעביר
משפטי. לליבון הועברה ולא נדחתה ומשפט

 החוק הצעת כי לציין, עלי זה בהקשר
 ועוד הזה, בהעולס שפורסמה כפי הנ״ל,
 לי שימשה הכנסת, בדברי פירסומה לפני

 שכתבתי בעבודה נוספת משפטית כאסמכתא
 לחוקה דרך כמורה האמריקאית ״החוקה על

הישראלית״.
פתח־תקווה סטודנט, **, סלט אביגדור
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גמורה הסירות
 את להשוות ישמחו לבטח הקוראים

המשו דברי עם אבנרי אורי ח״ב דברי
 מופיעים שהם כפי אלתרמן, נתן רר

 ,136 בעמוד השביעי״, ״הטור בספרו
המדי של הראשונות בשנותיה שנכתבו

 ממש״: של ״גריעון הכותרת תחת נה,
 העולם, אומות של נבחרים בבתי

האולם. מתמלא התקציב בישיבות
— כן לא אצלנו אם

הכנסת! היא רבונית
לחסד! בידיה מסורתה

 בנחושתיים, אסורים אינם חבריה
שנים. או אחד שליש יחסרו ופעמים

: זאת בכל אך
 ועשרים מאה בה יש אם

 כשורה, נבחרים עם, שליחי
— חסרים מתוכם ושבעה ומאה
גמורה. ת ו ר י ס ח כבר זוהי

תל-אביב גרוס, מאיר

י !31 1■יי
 ז׳בוטינסקי. זאב של שמו למחללי הבוז
בשער הקרועה תמונתו על לכם, בושו
).1534( הזה העולם

 ירושלים אלצליה, דן
טינסקי, תמונת חילל לא הזה העולם בו ז׳

 יצרו אותה העובדתית, האמת את תיאר רק
 העולם החרות. תנועת פלגי משני תלמידיו

ת״ר ראש על הזה בי גליונוח ראה : '
תיו הובאו עת ,1401ו־ 1400 לישראל, עצמו

הלכנה להכרה הדרן־־
 הקורא של למכתבו להתייחם ברצוני

ליל בקשר ),153 הזה (העולם בר־אור דויד
החטופים. תימן די

 כגון דיעה לקרוא ומזעזע מחריד מפליא,
 כה פרשה על זו

 בגלל ולא כאובה.
 הילדים של מוצאם

החטופים.
הצי הוא המזעזע

 בר־אור שמצא דוק
ו המחפיר, למעשה

 והאווירה הרקע כן
למחשבה, שהביאוהו

 לחברה כניסה כי
 על עדיפה אשכנזית

 ולהורים הורים, בית
 על לוותר רצוי אף

 שייכנס ובלבד ילדם,
״לבנה״. לחברה

 לחטיפה הצדקה למצוא בכלל אפשר איך
 רכים ילדים ולקריעת ילדים, של והעלמה

הוריהם? מעל
 בר־אור, הקורא אומר היה מה מעניין

 אילו למיזוג־גלויות, והדואג האינטליגנטי
כאלה? באמתלות שלו ילדו ממנו נחטף

י ד , א ק י ד מונה צ די

החטיפה
 הזה (העולם תימן ילדי חטיפת תיאור

 לבתנו בקשר חששותינו את אימת )1532
שלנו.

 מעיראק ארצה הגענו המעשה: סיפור והרי
 בתנו כשאתנו עליה, לשער ישר ,1951ב־

 חודשים. שבעה בת דלאל, סמוח היחידה,
 לבית־ הילדה נלקחה ימים עשרה לאחר

 קל. שילשול עקב תינוקות,
 יום אך אמה, אותה הניקה עוד למחרת
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 לאור שיצא ביותר היקר הספר
 להביא לא (אם אי־פעם בעולם

 עבור ששולמו מחירים בחשבון
 הוא ונדירים) עתיקים ספרים

 ליתוגראפיות אוסף ״השואה״,
 סאלבאדור הצייר של מקוריות

יהלו משובצת בכריכה דאלי,
 1961 במרץ לאור שיצא מים,

 בפאריס, פורה ג׳וסף בהוצאת
 לכל פראנק מיליון של במחיר
עותק•

 הגרביים אינם ״מרסי״ גרבי
מש אבו בישראל. ביותר היקרים
 על — כאלה יהיו שלא תדלים

 בפרסום בייצור, חסכונות ידי
 אין עצמם בגרביים רק ובשיווק.

 גרבי- הם אלה — פשרות שום
 זהות ראשונה, ממדרגה איכות

 מוכרים שאנו לגרביים בהחלט
פאריס, לנשי (ברבבות)

״מר בארנקון עכשיו לרשותך
 ״מיקרומש״ רשת גרבי גם סי״

ובתו ל״י 7ב־ ששד, — מעולים
 מפתחות מחזיק קטן: שי ספת
 שמונה של סידרה מתוך אחד

״מר קריסטל גרבי כוכבי־זמר.
 עודם אחד, בארנקון ששה סי״,

בלבד. לירות 6ב־ נמכרים
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