
מכתבים
המחמאה

מהפילו מחמאות לקבל כמוכם, שזכה, מי
הזה (העולם המנוח בובר מארטין סוף

בכך. להסתפק יכול ,0542
 כבר האחרות המחמאות או ההשמצות כל

מאומה. לגביו ישנו לא
ירושלים כן־דויד, יחיאל

ענה לא אשכול
ב שפירסמתם הפירסומים אחרי עקבתי

 דברי ואחר זרחין, אלכסנדר המהנדס עניין
 ועלי נושא, באותו בכנסת אבנרי אורי ח״ב

 נפרשה לא בישראל עתון שבשום להודות
 רחבה כך כל יריעה

הני בנושא וממצה
 זאת עם יחד דון.
 גם כי לציין עלי

 דרך חדרתם לא אתם
ה המיסתורין מעטה
זו. פרשה אופף

ה בעיית פתרון
בשבילנו, חיוני מים
 להתקדם נוכל ולא
 ולא בתעשייה לא —

בלע — בהתיישבות
 גם יתכן לא דיו.

יוד אינם שמנהיגינו
זאת. עים

 לא הוא אך אשכול, ללוי זה בעניין פניתי
 שפרש לאחר בן־נוריון, דויד אבל לי. ענה
 שהיו אני ״מסכים לי: כתב הממשלה, מן

ש להוכיח לורחין העזרה כל לתת צריכים
יעילה.״ היא שיטתו

ב אישר פרטית, בשיחה אחרת, בהזדמנות
 עזרה במתן תמך הזקן כי אלמוגי יוסף פני

 וכדאי לכך. התנגדו המומחים אך לזרחין,
 אנשי הם אלה האלה: המומחים הם מי לדעת
 שכשלונותיהם משרד־הפיתוח, ואנשי תה״ל

מומחיותם. על מעידים רבים בשטחים
 תתעורר ואז זרחין, יצליח פן פחדו אלה

 זרחין לאותו הקשיבו לא למה השאלה:
 למה הארצי? למוביל שנוגע מה בכל גם

 תוך דולארים, של מיליונים מאות השקיעו
הים? מי לניצול הצעותיו הזנחת
 מענה: ללא אחת שאלה עדיין נותרה כך
 דעתם את ״המומחים״ כופים בו הכוח מהו
לדעתם? השרים נכנעים למה המנהיגים? על

גבעתיים כן־חיים, י.

במעשיכם פשפשו זקנים,
 דוברונ־ עלם של חוצפתו את מגנה אני

 בירושלים הסטודנטים הסתדרות יו״ר סקי,
 קריאה כי לציין עלי אך )1541 הזה (העולם

 היה לא אם כלל, נשמעת היתד, לא כזו
 כמו עמוק כה אמון משבר במדינה שורר

הנוכחי. זה
מג שאתם לפני במעשיכם פשפשו זקנים!

הצעירים. את נים
ירושלים מלכיאד, שרה

הזה ואיש ג׳ יה
 עורכו קמתי, ג׳ון למר להציע דעתכם מה

 את לפרסם אובזרבר, הג׳ואיש של המפוטר
מפח לא הרי אתם תזהי בהעולם מאמריו

 ה־ את לכם תפסיק אשכול שממשלת דים
הקצבות.

 חיפה פלטין, אמנון

ארצנו בניית כעמל
 וסייגים חומות בין

 רוטטת, נעורים ערגת
 דרור אלי תקוזה בעטרת

 הרשע שיגרת מעבר
השחור. וכפיית

 לחמי רומסי,קדושת
אניס

 לאור נחלתי עד
הפכתי
קרא דרור ולארצי

תי.
 השמש תזרח אז
 העמלים, עלינו גם

 דרכנו בחום תאיר
ארצנו. בניית בעמל

כרבאל, ראובן
 אור־יהודה

כ ברכאל הקורא
 הפועלים הפגנת לאחר אלה שורות תב

 בנאומו אף הוזכר שמו ).1542 הזה (העולם
 אי־ הצבעת כשנומקה אבנרי, אורי ח״כ של

בממשלה. האמון

הדגל למען
מ על משרת אני  המוחכרת הר־נרמל, א/

מפליגה שאינה ומכיוון אמריקאית, לחברה

כרבאל
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חמצן מי במקום

ה לכל חנם מצורף אריז

15433 הזה העולם


