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מכתבים
הנופלים

ו במלחמה, נהרג מהמשפחה שלנו בן
 ולבכות ליפול בארי לקיבוץ בשבת נסענו

קברו. על
ב לנו עזר והוא שלכם, עיתונאי שם ר,יה
רבה! תודה הרבה.

תל-אביב צדקר, פניה

האומר: הקטע את בדבר שקראתי אחרי
 הוא יקירה, את ששיכלה משפחה עם לשוחח

 כיצד הקשים. העיתונאיים התפקידים אחד
ל תאמר מה פניך? את המשפחה תקבל

 אותם?״ תשאל שאלות אילו אנשים?
 קשה כמה עד להבין מתחיל אני עתה רק

 כל ראשונה. ההולכים הנופלים על לכתוב
ברוכים! היו כך. על לכם הכבוד

תל־אביב קריסטל, א.

להחזיר: לא
האכז מהקרב הביתה חזרתי שלשום רק

שו כבר ואני רי
 מאיתנו שדורשים מע

השט את להחזיר
שכבשנו. חים

ל תסכימו אל
! זאת

אליכם, פונה אני
ל לניצולי־השואה,

ומפק צה״ל לוחמי
ה חברי אל דיו,

ה יהדות ואל כנסת
כמו־שהתלכד־ עולם:

 על להגן יחד תם
— הזאת הארץ

במט יחד התלכדו
 אף להחזיר לא רה

שנכב־ מאדמה שעל
!שלנו החברים של בדמם שה

ירושלים ;;׳י, אברהם דויד

 בעולם להסברה דואגים אינכם מדוע קה?
ש בגאזים ללוחמה הציוד אודות — כולו

בסיני. נמצא
וההשמ המלחמה איומי הקלטות את •

 מתעלמים כולם שפתאום המצרים, של דה
מהם.
 למצריים, הנשק משלוחי המשך על •

המלחמה. הפסקת על שדובר למרות
ה לפי שנתפסו רוסיים שבויים על •

 להשנד שנועד הרוסי הציוד ועל שמועה.
דתנו.
— להפיץ דאגנו שלא תמונות וכן •

 בשטחים האנשים מצב לשיפור פעולתנו על
המשוחררים.

 שהשגרירויות לכך דואגים אינכם מדוע
 בפרט — זאת יפיצו כולו בעולם שלנו

הערבית? לתעמולה נגד כמשקל
תל-אביב כניהו, נטע

 אחראי אבנרי אורי אין הצער, למרבה 0
המזינה. הסברת על

ערבי עם משאל
פלסטינאי סטודנט מטה, החתומים אנו,

 הדוקטורט את המכינים ישראלי, וסטודנט
 יחד להביע רוצים אמריקאית, באוניברסיטה

 בין כפוי ששלום בעמדתכם, תמיכתנו את
 יוביל לד,יפו: אלא מאומה, ישיג לא עמינו

בגלל — בעתיד אחרת למלחמה בהכרח
 ניקמת את שתדרוש הערבי בעולם תעמולה

שהושפל. כבודם
כפויה תיראה לא השלום שתוכנית כדי

 עם משאל־עם בצורת אותה לערוך יש —
שהערבים כדי לתשובה, אפשרויות כמה

 הנראית באפשרות בוחרים שהם ירגישו
להם.

 איננו שלצערנו כיוון באנגלית, כתבנו
 ידידי רעהו. שפת את איש עדיין מדברים

שמו! את להתום עדיין, מעז, איננו אף
פלסטינאו, ערכי •טכטרמן, מיכאל

ארה״ב בוסטון,

 את הנציח מי
ץ המנוצח

קולטו!של ,המנוצח״

 ש־ התמונות בין
ה תחת פרסמתם

המצל בעין כותרת
 (העולם הזרה מה

 מופיעה )1555 הזה
המנוצח. תמונת גם

 להעמידכם ברצוני
זהו טעותכם: על
 אלא זר, צילום לא
 ביום צילמתיו, אני
 ב״ ליוני, הששי ג׳,

עריש. אל — רפיח ההתקדמות ציר
 אני זו. תמונה צילמתי שאני כהוכחה

ל ומבקשכם המקורי, התצלום את מצרף
בהתאם. תיקון פרסם

תל-אביב קולטון, מנחם

 על נשלח אשר המנוצח, של תצלומו •
 התמונה תמונה. ראה קולטון, הקורא ידי

 נילקחה ,1555 הזה ,עולםבד שפורסמה הזהה
שבוע. אותו של שטרן הגרמני מהעתון

ז ההסברה איפה
למתמ סטודנט עצמי: את להציג ברצוני

עבור שהצביע תל־אביב, באוניברסיטת טיקה
 אבנרי שאורי והאמנתי היות בבחירות, כם
 — ובאמת כולם, כמו לעסקן יהפוך לא
התאכזבתי. לא

השתי־ פשר מה מבין אינני עכשיו אבל

 הוצגו טרם יצירותיהם אשר המחזאים כל
ל לפנות מתבקשים

תל־אביב ,6447 ת.ד. ופר, ק זין

ז טרמפים לעודד איך
 לחייל, טרמפ תן החשוב מבצעכם בזכות

 להגיע חיילים, רבבות ועוד אני, זכיתי
ובזמן. במהירות ליעדים

 התלהבות, אותה תפוג שלא מנת על אולם
 רצוי לחיילים. לעזור ימשיכו שאנשים וכדי
 שלא בכך למבצע יעזרו הטרמפיסטים שגם

 אותם, האוספת במכונית ויחבלו יסתערו
 שיודו הנהיגה, בזמן לנהג יפריעו שלא

ש לבך שידאגו ובכלל ההסעה, על בחיוך
 לקחת ירצה — היום אותם הלוקח הנהג
 מבצע זהו — לכך לדאוג מחר. גם אותם
עצמו. בפני

פתח־תקווח מוזר, ראובן
לנהג? חינך תן מבצע •

ברחתי: לא
 )1555 הזה (העולם וחזור הלון בכתבה

 ביום הארץ את שעזבתי ידיעה הופיעה
וכר. ובו׳ הקרבות, התחלת

 ביום ללונדון נסעתי היא: האמת אך
 התחלת לפני ימים שבוע (ז.א. 30.5.67

י• שם• הנמצאת בתי מחלת לרגל הקרבות),
 המוסדות לכר פניתי הקרבות פרוץ ביום

 ב־ ישראל לקונסול וביניהם המתאימים,
 ניתנה ולא ארצה, לחזרה בקשר לונדון

הזאת. האפשרות לי
 קריאה שום נסיעתי יום עד קבלתי לא

 שום לי ידוע לא כן וכמו להתייצבות,
 שהיא איזו על דבר

 לי הקוראת פיתקה
מזכי (גס להתייצב,

 בביתי, העובדת רתי
ק לא השכנים וגם
 פי־ ראו ולא בלו

כזאת). תקה
;חום ד״ר
תל־אביב גיטי,יר,

התאחדו: - הארץ ב? מחזאי
 אשר בארץ, המחזות כותבי הם רבים
 על עבדו שנים, גם ואולי ארוכים חודשים

כ במגירות מונחות והללו — יצירותיהם
הופכין. לה שאין אבן

 בלונדון דראמתי בית־ספר בוגר באקדמאי,
 ששת אשר למחזאות, בית־ספר בוגר וכן

 הסבר כל מתן ללא נידחו שכתב המחזות
ה ואולי העשרות לכל קורא הנני סביר,
 ליצור כדי להתאגד במצבי, הנמצאים מאות

 של להעלאתם יפעל אשר משותף גוף
עצמו. בכוחות אלה מחזות

לדרור... <ש עור איזה
 אמא כי במובן, פלא לא וזה

 לתינוק״ 7 ב״נקה אותו רוחצת
 במיוחד מותאם לתינוק״ 7 ״נקה

התינוקות, של העדין לעורם
 סגולות אותן כל בעל והוא

 : 7 נקה אלסבון של נפלאות
אלקלי) (ללא נויטראלי

ונעים. רך קצף ומעלה

ה ק נ ״ 7 ״ ק ו נ י ת  ל
 לתינוקת, ורודה באריזה
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או־קי פרסום

חיפה חדש ערב תיכון
 והתרבות החגוך משרד בפקוח

521113 טל. 26 לוי שבתאי רה׳
תלמידים הרשמת

יב׳ יא׳ י׳ ט׳ לכיתות
בערב 7—5 השעות בין יום כל
מודרג לימוד שכר * חסך *

 תלמידי עם יחד בגרות בבחינות נבחנים תלמידינו
החינוך משרד שבפקוח בוקר ספר בתי
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 וערב בוקר קורס
שבועיים של

י־קצדנות
ת י ר ב ו ע א / ת ו י ל ג נ  א

 :ההרשמה !מובטחת ההצלחה
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1557 הזה העולם


