
מכתבים

ה סקורמאלט ח צ1 שנו לי  ת1ע
ש בטינלים, במחנה, פ ח  ־ ב

חד מזדמנים ״חברה בשה תמיד י

ה • ח ש מ ברוחם ולבעירים הנעורים לבני ה
ם • עי ומרענן מבריא ט

ם נזינצר חננוו־י ם מ עיי ב בלבד ט

מאבל צבעי ללא • אסנציס ללא •

תוכנית! יש תוכנית? יש
ש השעה הגיעה המלחמה, בתום עכשיו,

ש השטחים בעיית את הן לפתור תצאו
בע את והן נכבשו

 החדשה הפליטים יית
והישנה,

תוכ תפרסמו אם
ש כדי מפורטת, נית

 שלתכנית יראו כולם
 — רגליים יש כזאת

 שתוכלו מאמין אני
 כל קהל דעת ליצור

 זו (כמו חזקה כך
 דיין) את שהעלתה

לל תביא אשר —
ל המנהיגים על חץ

 הפתרון ברוח פעול
שלכם.

אב״יהודה טיירי, ציון
 פורסמה סעיפים, עשרה בת תוכנית, •

 אחרי שבוע שיצא — 1554 הזה בהעולם
המלחמה.

ומפו פחות, לא אקטואלית תוכנית אבל
 הזה בהעולם גם פורסמה יותר, עוד רטת
 שלמנ״עשרה לפני בדיוק יצא אשר — 877

שנה!

גיבור שד לזכרו
 של לזכרו מספר מילים להקדיש ברצוני

 עד נילחם אשר הגיבור ז״ל, עינבר בנימין
האחרונה. טיפת־דמו

 לימודיך סיום של ספר כשפתחנו בני,
ה כתובים כבנבואה, שם, מצאנו, במכללה,

ו מלמעלה המסתכל כמלאך ״הנך מלים:
שח במת כעל העולם על חוזה אשר בצופה
 פניך הטנק, עם כשדהרת הפעם אך קנים״.

זו. טבח לבמת מועדות היו
 אך העדין בצוארך כן, בך. פגעו הם

ו אתור, נסוגת לא ואתה יחד, גם הקשוח
 ״עם אמרת: המפקד ואל ללחום. המשכת
מפה״. אותי יוציאו לא כדונים

 אתה היקר. בני הגיע, לא זה לנו אך
 והדר הוד כשכולך נפלת זו, בבמה נפלת

 הזוהר נעלם ואיתם אט־אט נעצמו ועיניך
ו — בו חזינו כולה האומה ואף שאנו

הנצחון. בא בעקבותיו
לעד. איתנו זכרונך בני,

ירושלים אלון, יפה

טיירי

המערה שומרת
 למלא אלמונית לצעירה נתתי שבוע לפני

 במערת־המכפלה, כשומר־הפתח תפקידי, את
התצלום. לגמר עד ספורות, שניות למשך

 לפרסם ברצוני היא, מי יודע ואינני היות
 כדי המכתבים, מדור גבי מעל התמונה את

ליהנות. יוכלו שלכם, הקוראים וגם היא שגם

מערודהמכפדה בפתח אדמונית
ב המלא שמי את שתשמרו אבקש נ.ב.

הרס״ר. של עינא־בישא מחשש מערכת,
 חברון י., א.

 הזאת שהאלמונית יתברר אם ומה •
הרס״רי של אשתו היא תמונה) (ראה

תעמולה? לנו אין למה
 ילמאמר רבים, קוראים למכתבי בתשובה

 ):1 557 הזה (העולם אחת ארץ העורך
 מספיק מפרסמים אנו שאין היא הצרה
ו פליטים למען שנעשו הומאניים מעשים
מצריים. שבויים
 מחיפה הררי ד״ר את ראיתי עיני במו
 מצריים, לפצועים עזרה ומגיש חובש

 שתוך ג׳ו, בשם רב־סרן במיתלה ראיתי
מ מצריים קצינים שני הוציא נפשו חירוף

בוער. גייס
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