
הק על בעיתונות דובר האחרונים בימים
פלשתי מדינה למען הערבית התנועה מת

עצמאית. נאית
 להביא הרגיל מגדר יוצאת הזדמנות זו
זו. כאובה לבעיית טוב פתרון לידי

 בינתיים, להתערב, שלא עלינו חובה אך
 ולא לטובה לא זו, תנוער, של במאמציה

 מפלגות מצד ולא הממשלה מצד לא לרעה,
החדש. הכוח כגון

 על אותו תשניא בתוכנית אבנרי תמיכת
את תהפוך הממשלה תמיכת המפלגות. יתר

 לקוזיזלינגים, התנועה של הערביים מנהיגיה
חבריהם. בעיני

תל-אביב דס, דויד

שרג כיום מקדחת
 עיתון הזח העולם היה האחרונות בשנים

ה בשבועות טוב. פחות גם ולפעמים טוב,
גדול. לעיתון הפך שוב הוא אחרונים
 ולא הארץ, מן מתייאש הייתי אתם, לולא

 המגיעים העיתונים מכל אליה. חוזר הייתי
שו של רוח נושב וערב, בוקר עיתוני אלי,

ו אירופה מזרח גיסאות פרי גועלי, ביניזם
 ההרגשה את לפעמים המעלה אפריקה, צפון

 שטחים עמנו הרוויח האחרונה במלחמה כי
דעתו. שפיות את והפסיד
 זה הזה העולם את לקרוא אלה, כל אחרי

 אתם שרב. יום אחרי מרעננת מקלחת כמו
הישר. והשכל ההגיון של האחרון הקול
 שיש בטוח אני המשיכו. רוחכם. יפול אל

 החושבים ובחו״ל, בארץ ישראלים, רבבות
 ההידד, מאמרי אלפי שיישכחו אחרי כמוני.
זו. בשעה הזה העולם של דבריו ייזכרו

ניו־יורק ג., אריה

היחיד הפיתרון
 שכל קובעת הנוכחית הרשמית המדיניות

 שולחן ליד איתנו הערבים ישבו לא עוד
 תוכניו־ את מפרטת הממשלה אין — אחד
.׳״יה.

 בצורה ריאליזם, חסרת מדיניות זוהי
ממש. משוועת
 את להחזיר הממשלה את יכריח זה תנאי

 תמורת כשישבו, המשוחררים, השטחים
מפוקפק. שלום
 האמיתית, הבעייה את יפתור לא הוא
הפלשתינאים. אלא ערב ממשלות לא שהיא
 להפסיד אך שטחים להרודיח עשויים אנו

השלום. את
 עם ולשאת לתת היחיד: האמיתי הפיתרון

איתנו. בטוזח־מגע היושבים הפלשתינאים,
חיפה אכרמוביץ, אריה

הכבישים חרפת
 של התנהגותם על וצער חרדה להביע עלי

 ו־ לבנה) (סימלןה 717־546 המכוניות נהגי
אגז־טיול). (אוטובוס 89־128

 חיילים שלושה לקחת בתוקף סירבו הם
 חיילים — לספטמבר 8ד,־ ו׳ ביום בטרמפ,
רמת־הגולן. של בליבה שומם באיזור שעמדו

ב שיבושים עקב שעצרו, הוא המזעזע
 לקחת רוצים ״לא צעקו: מייד אך כביש,

אתכם!״
 אלה את להעניש כדי פעולה להגביר יש

 גם ולפעמים צד,״ל, מחיילי טרמפ המונעים
שלהם. והיקרות הקצרות החופשות את

אי-שם צח״ל, רכ״ט

האתגר
 בשערי־רפיח. השבוע קרה זה

 וילדי — אשפה במקום השליכה משאית
 הזבל על התנפלו הסמוך מחנה־הפליטים
שיירי־ פירורי־לחם, אספו הם בתרועות־גיל.

 להשתמש קופסות־פח, סתם ואף — ירקות
כבכלי־אוכל. בהן

 מכונית מגיעה והנה — ללכת עמדו כבר
 ענפי- רב: שלל הכילה באמת וזו שנייה.
 חיילים, על־ידי למטרות־נוי, שנגזמו עצים,
המחנות. באחד

 ה־ חומר־ההסקה על שוב התנפלו הילדים
בבקתות־החמר. קר בחורף, מצויין:

 אותה שולח והריני התמונה, את צילמתי
ה הבעייה איפה להראות כדי — לפירסום
ה הגדול האתגר ואיפה שלנו, אמיתית

פתר — בעייתם את נפתור אם לנו. קורא
בעייתנו. עיקר את נו

רחובות מזרחי, נחמיה
 על־ידי שצולמו כפי ילדי-הפליטים, •

תמונה. ראה — מזרחי הקורא
כמועדון מחומות

ה רחביה. שכונת בלב קטן בית נמצא
 בתוך לאגודת־ישראל. בית־כנסת משמש

 ארגון של מועדון־נוער הופלש זה בית
עזרא. הדתי הנוער
 ולעירייה, למשטרה פונים רבות שנים זה
 בלתי־סביר, רעש של לשערורייה קץ לשים

 — והלילה היום שעות בכל וצעקות צריחות
הועיל. ללא

 והמשתמטות בחורי־ד,ישיבה הקימו השנה
בית בתוך מועדון־פינגפונג צבאי משירות
 בטי לשיא הגיעו הדברים ובחצרו. ד,כנסת

 בית־הכנסת, בתוך קינות אמירת בעת באב.
בחצר. פינגפונג לשחק התחילו

 בחורים משחקים חוקי־ההפרדה, על־אף
ביחד. ובחורות
קט על עולות בחורות איך לראות אפשר

 כנראה — עימו ונוסעות בחור, של נוע
חוקי־הצניעות. לפי

 חבר שהוא — והרב בית־הכנסת גבאי
 — הראשית הרבנות של לערעורים בית־הדין

 לריסון אצבע נוקפים ואינם הכל, יודעים
הפורענות.

 ׳רושליס פורת, אפרים ד״ר
אבדה לא פולין עוד

קיב ״פולין ):1567 הזה (העולם כתבתם
 תרבותית השפעה ויותר שנה 20 משך לה

רוסית.״
 תרבות אומנם בדיחה. הם כאלה מושגים

המלח לפני פולין,
גבוהה. היתה מה׳

הכי לאחר עכשיו׳
הרוסים, על־ידי בוש
 נופלת התרבות רמת

קודם. מאשר בהחלט
 אין עדיין זאת, עם

 תרבות את להשוות
לתר דעכשיו פולין
 זו את רוסיה: בות

ל חייבים האחרונה
קונ לתרבות השוות

וכדומה. ויטנאם גו,
ה את מכיר אני

 רוסיה של תרבות
וחוד שנה ברוסיה חייתי שלה: העם ושל

ימים. שיים
רמת-אליהו פוקפכרומר, מיכאל

 זה"תינתן במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים שד למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

האשפה ומכונית רפיח ילדי

פוקסברומר

ז ו

פ1וא£קו50
ם הדגם רס מפו חדיש בעיצוב ה

 ביותר הנדרש הקטנוע ♦
בעולם

וחסכוני מהיר חזק, ♦
 — דרך תנאי לכל ♦

ובהרים במישור
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קסדות
לרוכבי

אופנועים
וקטנועים

התקן לפי
מגן ומשקפי

ות להשיג י ו י ל. ש. בחנ
 לרכב אביזרים
ומתנות מהנאות

 ת״א, מרכזי ומחסן חנות
.3 השפלה פנת ,19 השרון

 .68 גבירול אבן רח׳ סניף
ת״א. החדש, רוול קפה ליד

 שחן, חברת באר־שבע סניף
.46 הדסה רחוב
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