
מכתבים
האחרונה הנשימה

 אגשים אלי פונים הולך, שאני מקום בכל
 שלכם בכתבה מצבי על שקראו לי ואומרים
 לי עשיתם זאת מבחינה ).1542 הזה (העולם

כך. על לכם מודה ואני רב, שרות
 לא מצבי אבל

 נתקל אני השתנה.
סימ בהרבד, אמנם

 כה עד אבל פאטיה,
 כלשהו שינוי בא לא

לשר־ פניתי במצבי.
ולשר־הב־ העבווה

ל שיקבלוני ריאות
 מקווה ואני ראיון,

להת לנכון שימצאו
ה את ולתקן ערב
לי. שנגרם עוול

 שזה מקווה אני
 כי — מהר יקרה

האחרונה. לנשימתי הגעתי
אשדוד אמכודנס, יוסקה

 מסיפור, כך כל זועזעתי מתי זוכר לא אני
אמבו יופקד, של סיפורו אותי שזיעזע כפי
 חייבים הממשלתיים המוסדות אצלכם. לנס

 קיום ליוסקה ולהבטיח האפלייה את להפסיק
בכבוד.

 משהו, לעשות יתעוררו שהמשרדים עד
 את יתרמו הפשוטים שהאזרחים מציע אני

זה. לצורך לירות עשרים שולח אני תרומתם.
פתח־תקווה לוי, אביגדור

ש ׳תרומה כל ליעודה יעביר הזה העולם
אליו. תגיע

נ7נ רנ. /*\־בוע7ר כ

ה עסקני על שלכם הגילויים
 כספי על המופקדים הסתדרות
 עתונאית עבודה הם הפועלים
 ),1543 הזה (העולם כבוד מעוררת

ה את מספיק הבלטתם לא אך
העניין. של החברתי צד

שתחי פרדסים בעסקי מדובר
ה של הראשונות בשנותיה לתם

ובאד בפרדסים כלומר: מדינה.
 יושבים שבעליהם נטושות, מות

 לגבול, מעבר הזה היום עצם עד
 עסקני ובכן, הפליטים. במחנות
 המדינה ברשות נוטלים, פועלים
אד פעוט, תשלום ותמורת כמובן,

רומ ולמרות פליטים, של מות
 ואחוות־העמים הסוציאליזם מות

 מפיקים הם הרי שבגרונותיהם,
 להם, בצר כך, אחר רווחים. מהם

פו מקרנות הלוואות נוטלים הם
ב ומשתמשים שכירי־יום, עלים
העסקים. את לקדם כדי זה כסף

 לתאר כדי מילים די בפי אין
 היה עמוס כמו נביא אולי זאת.
 אופן, בכל טוב. יותר זאת עושה

 רכוש שמנצל מי המעגל. נסגר כך
 סופו להנאתו, אוייב של נטוש

 מבני הפועלים כספי גוזל שהוא
עמו.

חיפה לכארי, אורי
 ):1 (ד׳; עמוס הנביא שאנזר כפי

 אשר הבשן פרות חזה הדבר ״שמעו
ה דלים, העושקות שומרון, בהר

לאדו האומרות אביונים, רוצצות
ונשתה.״ הביאה ניהם

מסויימת הליבה
 וקוראי שאוהדי למה

 כדי יחדיו, יתארגנו
מלו בשורות לצעוד
 ארבעת בצעדת כדות

הימים?
 לגשת מציע הריני

 במלוא זה לעניין
 ולהתחיל הרצינות,
 המבצע. באירגון

זכאי, רפאל
פתח־תקווה

הראייה
הדינאמית

לא המסויים השבועון

זכאי ה־ <של 13 ערוץ
הניו־יור־ טלביזיה

 אחרי בשם אחת שעה של תוכנית שידר קית)
.18 בת ישראל על דוקומנטארי סרט — הנס

ב אבנרי אורי ח״ב של הופעותיו שתי
 שימשו אך מדי קצרות היו זו תוכנית
שלהן, הדינאמית הראייה בנקודת נגדי, משקל
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