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טובה שנה
 ה־ נגד במאבק ידיכם לוחצים ואמץ! חוק

הישראלי. פאשיזם
משאבי־שדה קוראים,

וצלילות־הדעת. קור־רוח סבלנות, שנת
ירושלים מילוא, אסתר

ה של קולותיהם ויהיו להמונים לפה היו
הבאה. לכנסת אדיר נחשול המונים

קריית־אתא כני, יעקב

 של מתיקח־ה כתוצאה כמה ישראל מדינת
שוא שנים, אלפיים

 על־ידי לשלום, פת
ו כוח על שמירה
ל ומסוגלת עוצמה,

ועצמ לחירות הגיע
וכלכ מדינית אות
 תשכ״ח בקיצור: לית.
 שלום, תיקווה, —

חירות. כוח,
עשהאל, נחום

פתח־תקוות
לכנסת מערד
נע היום היו אילו

לכנ הבחירות רכות
 (העולם בערד הבחירות של תוצאות לפי סת,
ה יחסי־הכוחות מתקבלים היו ),1570 הזה

 העולם :13 ל״ע ח״כים; 65 — מערך באים:
 :11 — גח״ל :11 — כוח־חדש — הזה

,10 _ ורפ״י 4 — מפד״ל :6 — מפ״ם
 רשימת של במקומה שיבצתי רפ״י את
בבחי תשתתף כי להניח שאין ערד, למען
לכנסת. רות

תל-אביב לס, דויד
אחים של אירוח
ה אחינו עם היכרות עושים אנו כאשר
 שאין למרות הרי החדשים, בשטחים ערביים

 יש לגביהם, מגבוה יוחלט מה יודעים אנו
 אצלנו להתארח הערביים אחינו את להזמין
אצלם. להתארח להזמנותיהם להיענות ועלינו
 ב־ לבינם בינינו הידידות שתרבה ככל

 מרובה, ברכה בה יהא זו, תקופת־ביניים
לשטחים. שייקבע מעמד בכל

כינרת דגני, א. יצחק

הכבוד! כל
 בית־העם באולם נכחתי שעבר שישי ביום

 בגוב תוכנית בו נערכה כאשר בקריית־חיים,
 הזה, העולם מערכת ראש רואיין בה האריות,

ה אותו שאל הראיון בפתח כהן. שלום
 יכול הוא אם בליגלוג, קצת דומני מראיין,

 בעיתון הופיע שלא סקופ, של דוגמה לתת
 פעם לא טוען המסויים השבועון שכן יומי.
אינפורמציה. בהשגת יומונים מקדים שהוא
נת יום באותו כי כהן, שלום סיפר ואז
 כמה היו האמריקאית. בשגרירות פצצה גלתה

 קול־ישראל כי בדיחה. שזאת חשבו שצחקו,
הו לא למחרת גם מילה. כך על מסר לא

ב ראשון ביום כך. על הודעה שום פיעה
 היה כהן של שסיפורו למסקנה הגעתי בוקר
 על מסר לא בוקר עיתון שום כי בלוף,

 דעתי, את שיניתי בצהרים אבל הפצצה.
ה בכותרות סוף־סוף הידיעה את כשראיתי
 כל אחרונות. וידיעות מעריב של ראשיות

העי ולזריזות האינפורמציה לשרות הכבוד
שלכם! תונאית

חיפה בן־צור, אבי
האמת

ברמת־גן, הוותיקים שיכון תושב הוא אחי
 קץ שמה אשר המחרידה התאונה אירעה בה

 הזה (העולם שבי רחל הילדה של לחייה
 של מושבע אוהד שאני יודע גם הוא ).1569

ל הכתובת את בי ראה ולכן הזה, העולם
 כי טען, הוא העיתון. כלפי תרעומתו הפניית
 יתר כל של לקנונייה שותף היה הזה העולם

 מלמסור שנמנעו קול־ישראל), (וגם העיתונים
 הקטלנית: התאונה על הפרטים מלוא את

 — נהג מוזס נוח של בנו כי לכתוב במקום
 מר של בשליטתו היתד, ״המכונית כי אמרו

. מוזס.״
 כי לאחי והראיתי הגליון, את לקחתי

 האמת, כל את שכתב היחידי העיתון הייתם
 לבנו נתן מוזם שמר כתבתם ושבפירוש

לנהוג.
ש העיתונים, עורכי את להבין אפשר

 אחרונות, ידיעות עורך עמיתם, על ריחמו
 אינו זה אבל שלו. האישית הטרגדיה בגלל
 — האמת הסתרת לידי אותם להביא צריך

לסילופה! או
פתח־תקווה ׳ואן, דג דויד

ובגים אבות
 הזח (העולם דיין מאסי רוצים אתם מה
 נגד משהו לכם שיש זה ואילך)? 1563
 גאון, דיין משה אמנם מפתיע. אינו — אביו
 קרובות, לעיתים הגאונים, כל כמו אבל,
אחראי. בלתי הצער, למרבה הוא,

אסי? אשם מה אבל
 אבות הכלל לפי נוהגים אתם גם האם

? תקהינה בנים ושיני בוסר אכלו
תל־אביב א., י.

לא. •

 מיחידתה ש״ערקה״ הקצינה קירשנר, ענת
 )1567 הזה (העולם בקרבות להשתתף כדי
 האירגון איש קירשנר, צבי של בתו היא

 מלחמת־העולם בימי שהיה הלאומי, הצבאי
 הוטל עליהם האנשים מארבעת אחד השנייה
 מודיעין, לצורכי לחדור, הבריטים על־ידי

 בנות־הברית פלישת לפני המאגרב למדינות
לשם.

 לאי הועברו כולם, אצ״ל חברי הארבעה,
 איסוף־ידיעות לביון, קורסים עברו בו מלטה,

 מספר לעשות הספיקו גם והם ומעשי־חבלה
 בחופי מצוללות לילה באישון לרדת נסיונות

תוניסיה.
 הבריטית הבולשת גילתה שבינתיים אלא

 גם הצבאית, למשימה נוסף לארבעה, כי
 הצלת — יהודית נוספת, משימה לבצע כוונה

ארצה. והעלאתם יהודים
 מ־ הארבעה את להחזיר מיהרו הבריטים

 שיחדור לשם ולתל־אביב לקאהיר מלטה
מיידי.

 הרצליה גוריון, יצחק

כפדרציה? יקרה מה
 פתרנו האם פלסטינית, מדינה תוקם אם
 שלום יבוא והאם הפליטים בעיית את בזה

למרחב?
ה במדינה ערב מדינות תכרנה לא אם
תיוו הרי פעולה, איתר, תשתפנה ולא חדשה

ח בעיות בכך צרנה
חוסר־עבודה, דשות:
הכי לפני כי למשל.

מ רבים עבדו בוש
והרצו הגדה תושבי

 סעודיה בכוויית, עה
 יוכלו האם ועיראק.

 למקומות לחזור אלה
ב מובטחים עבודה
החדשה? מדינה

 אחר שאלה. ועוד
ה הפדרציה, הקמת

שהת פליט יוכל אם
 1948 שנת לפני גורר
ו אליה לשוב ביפו

בכך? ירצה הוא אם — בה להתגורר
 שיעדיפו לפליטים פיצויים ישולמו האם

הפלסטינית? במדינה להישאר
דבוריה אמין, מוחמד

כחלל זילזול
 ששת־הימים, במלחמת נהרג אשר ז״ל, אחי
 מרשים, צבאי ליודי על־ידי למנוחות הובא

 ביקשה כאשר אך
 מהמחלקה משפחתנו
 משרד־ של להלוויות
אוטו ששני הבטחון

 את יסיעו בוסים
 כבודו וחולקי מלוויו

 אלה סירבו האחרון,
״ה ואמרו: בתוקף

 שאוטו־ חבל לא אם
 ויסע יבוא נוסף בוס
 טוב למחצה? ריק

ה ישתדלו אם יהיה
ל להידחק מלווים

ש האחד אוטובוס
נשלח.״

 כמעט, לריב הדברים שהגיעו לאחר רק
 מספר את לבדוק שליח שנשלח לאחר ורק

השני. האוטובוס נשלח — הנוכחים
בת-ים בהן, סמי

לטרמפיסט דו״ח
 עברה 10.45 בשעה ספטמבר 22 ביום א.

 ממשלתי מספר צ׳מפ, סטיודב״קר מכונית
 תחנת־ההסעה ליד 112־142 כחולה) (טבלית
 ורק אך במכונית כאשר בצריפין לחיילים

הנהג.
עצר. לא הוא

 בשבוע, שישי יום שהיה יום, באותו ב.
 סטיישן סוסיתא מכונית עברה ,12.15 בשעה

 הרצליה. בצומת 115־356 מספר ממשלתית
 ואילו אחד ונוסע הנהג רק ישבו במכונית

לחלוטין. ריק היה שלה האחורי הספסל
ה־ שלושת את לקחת יכלה זו מכונית

1571 הזה העולם4


