
מכתבים
)3 מעמוד (המשך
 כי התבשרתי בה הארץ, מן היומית עתונות

התפלגה. לא חרות
 לאידכם: שמחתי וגם לעצמי שמחתי גם
עתונאי. בדיודח נכשלתם איך

ר צו מי הן, ע ארצות־הברית ניו־יורק, כ
 כהן הקורא של משפחתו בני היו אילו

 היה ימים, כמה עוד הגליון את מעכבים
שמחתו. מקור את מאבד כהן הקורא

המישמט עד
 לכם לכתוב רוצה שאני זמן הרבה כבר

 דעתי, את רק לא המביע הזה, המכתב את
אח צעירים חברים הרבה דעת את גם אלא
הארצי. הקיבוץ בקיבוצי רים

 (מקבלים המישמר על את קוראים אנחנו
 מה בגדול רואים אנחנו ושם חינם) אותו
 אמרו מה ובקטן בכנסת, מפ״ם דוברי אמרו

רק״ח. ועד מחרות האחרים, הדוברים כל

 קיים אינו אבנרי אורי המישמר על לפי אבל
בכנסת.

 לבוחר״ ״דו״ח את קוראים אנחנו אחר־כך
העו את לנו יביא שמישהו דואגים (אנחנו

 לא אבנרי שאורי ורואים שבוע) כל הזה לם
 של זו על העולה פעילות בכנסת מקיים רק
 עקביות ביתר דוגל גם אלא מפ״ם, סיעת כל

 לטשטש נאלצת שמפ״ם העקרונות מן בכמה
 (כפייה בקואליציה השתתפותה בגלל אותם
וכו׳). שלום, מדיניות דתית,
 ה־ שעל שתדעו כדי זה את לכם כותב אני

ו רבים של דעתם את משקף אינו מישמר
 הצעירים. ובעיקר שלנו, בקיבוצים טובים

 זה שעיתון היחס לפי מפ״ם אל תתייחסו אל
בהעל לכנסת, ומחוץ בכנסת כלפיכם, מגלה

 אולי בלתי־פוסקות. ובהשמצות דברים מת
לק צריך לא זה אבל פאתולוגי, עניין זהו
 לכם יש מפ״ם. כלפי שלכם הקו את בוע

אפי הצעיר, השומר בקיבוצי אוהדים הרבה
ב בעדכם להצביע יכולים לא הם אם לו

מובנות. מסיבות בחירות,
כתובת בלי חתימה, כלי

בהחלט. מובנות

? העיר היכן
(ה האבודים תימן ילדי על שלכם בסקופ

 קיימת שאינה עיר הזכרתם ו)532 הזה עולם
שבניו־ג׳רסי. לניוארק כוונתי כלל.

 עצמה בפני עיר היא ניו־ג׳רסי לידיעתכם:
 שדה־התעו־ שם זה וניוארק ניו־יורק, במדינת

 ניו־ העיר של שיפוטה בשטח שנמצא פה
בלבד. פנים־ארציים לקווים המיועד ג׳רסי,

סטודנט, מושלין, יוסי
ארצות־הברית נידיורק,

לו אינו שבוודאי מושלין, הקורא־הסטודנט
 באנציקלופדיות, לעיין מתבקש גיאוגרפיה, מד

 בערן שם, אמריקנה, האנציקלופדיה כדוגמת
 ביותר הגדולה העיר זוהי כי יגלה ניוארק,
שבארצות־הברית. ניו־ג׳רסי במדינת

הערים פנינת
 את להשוות מצידכם, גדולה חוכמה זו אין
 תל־אביב עם — פירנצה — הערים פנינת
 — הארץ ״כל בכתבתכם שעשיתם כפי שלנו,

).1537 הזה (העולם אחת!״ עיר
 זו היסטורית עיר בין הבדל יש דחילקום,

ה כל עם הראשונה, העבריה העיר לבין
 פירנצה את לתל־אביב. רוחש שאני כבוד

 שתל־ כשם ירושלים, עם להשוות אפשרי
כמו ערים עם בת־השוזאה היא למשל, אביב,

ב ת ב רז/ע־בוע מ
זרה אש

שוב, לי הוכיחו השבוע מאורעות
ל גמורה ברצינות להתייחס יש כי
 מנהיג שמשמיע ומילד, מילה כל

 כמו אתם, בגין. מנחם ח״כ חרות,
 כי בוזדא־ סבורים אחרים, רבים
ל ונפנה הבה אך נואם, סתם הוא

עובדות:
ב הקרע תחילת מאז כי זכורני,

פע ולא פעם לא בגין, הזהיר חרות
בתנוע הוצתה זרה ״אש כי מיים,
ב פרצו שריפות שתי והנה: תנו,״

 קומות בשתי בתל־אביב, זאב מצודת
מנוגדים. צדדים ובשני שונות
חב של הכרטסת את כילתה האש

 של האזהרה ודברי החרות, תנועת רי
התממשו. לדאבוני, בגין,

ה את טבע כי זוכר, אני ועוד
ל בהתכוונו — ״מרפקאות״ מושג

 עמדות לתפוס כדי במרפקים שימוש
בתנועה.

 ממש, של למכות מחכה אני עתה
הפלגים. שני נציגי בין

היכונו!
ירושלים ציוני, היים

 שאין בחו״ל, לה' דומות ערים או נתנ״ה,
נשמה. להן

 ירושלים טדכי, רחמים
 ציורי — טלבי הירושלמי הקורא לנוחיות

וירושלים. פירנצה

הגאווה
 זאת לאומית? גאווה זאת מה יודעים אתם

 ו־ האחרונים, בימים אותי האופפת ההרגשה
באשדוד. שובתי־הרעב אותה שייצרו
 בגלל זאת עושים אינם שובתי־הרעב נכון,
 (העולם לחמם למען אלא הלאומית, הגאווה

בהם. גאה אני אבל ),1537 הזה
תל־אביב פ. י.

שח־מת
ב כנוכחות כמוה לבוחר״ ה״דו״ח קריאת

 נגד אחד שחקן של סימולטני שחמת משחק
חסרי־ישע. שחקנים 119

ב שהציג זו כמו בהצגות לחזות בכדי רק
 הזה (העולם מיקונים שמואל הח״כ כנסת
טלביזיה. לקנות כדאי )1535

עכו מור, עוזי
לא ומי כסדר מי

ב בסדר!״ לא בארץ הגברים עם ״משהו
 ״הן שלכם הכתבה הסתיימה אלה מילים
איטלקית תזמורת חברי על אותנו!״ אנסו

 1 אחרי־ השתגעו ישראליות נערות שעשרות
.0534 הזה (העולם הם

ובירושל מכך, נפגע אני ישראלי כגבר
 הישראליות ואת האיטלקים את שראה מי,

 יכול אני בעירנו, גני־יתודה במלון שלהם,
 איתנו, לא הוא בסדר הלא המשהו להעיד:

איתס, שהלכו הבחורות עם אלא הגברים,
 לא אינטליגנציה קצת עם ישראלית אף
 כל חרף ועובדה: כמוהן. מתנהגת היתד,

 לספר יכול אני האיטלקים, של דבריהם
 עם שלהם כשלונות הרבה הרבה על רבות

אחר. מסוג ישראליות
הן, אלי ירושלים כ

צודקת לעולם טעות
 נאה, מכתב מקבל ה י נ ק ש ח מ אחד כל

אחרונות). (ידיעות בהומור מנוסח
ראשון־לציון סגל, עדי

ת לבוא תחכה אל ר ו מ ז ת  שלם — ה
(אתגר). בזמן חשבונך

אשדוד זהר, מרדכי

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

ט מבקר כל ת משתתף זה בסר חרו ת  יוגרלו בה ב
ת שיט כרטיסי 2 וחזרה. לאירופה ״צים״ באני

1538 הזה העולם
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חשבונך,
 פרע נא

בהקדם. אותו
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