
מכתבים

אלמי תמי
 המנוהלת מדינה רק אינה שישראל שיוודע
זקנים. על־ידי
על בחבלים לטפס צעירים של בדרכם רק

קירות״
ל ט ל[, הי רמת-אביב אי

לשמי חידושצ׳יק
)1578 הזה (העולם לבוחר בדו״ח קראתי

 אבנרי אורי ח״ב של הלשוני החידושצ׳יק על
הרוח. עלי ונחה

שהת — האן מיכה הצלם על־ידי נעשה
שלו. המלחמה צילומי בשל גם פרסם

תל-אביב אלמי, תמי

 תמתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1580 הזה העולם

)2 מעמוד (הסשן
 סיים הבינעירוני לאוטובוס שכני שכאשר
 יש? מה ״אז ושאל: בכתפיו משך לקרוא,

 הוא מניין חשוב מד, — כסף נותנים הם
בא?״
 הכסף שתמורת לו שהסברתי אחרי רק

בעז — המאפיה הזה, ארגון־הפשע משתלט
ר כל כלכלת על — ושוד רצח רת  בה ד

התמים. הקורא החוויר משקיעה, היא
 ל־ למדינה־ניספחת ישראל תיהפך האם

הפשע? אימפרית
 תל־אביב כגן, עליזה

יהודי־ערכי שיתוף
 כתובתו את לו להמציא תואילו אם אשמח

מבית־ג׳לה. דרוויש מוחמד מר של
 פעולה לשיתוף בקשר המעניינים דבריו

 שברצוני כך לידי אותי הביאו יהודי־ערבי
איתו. להתכתב

גבעתיים כן*חיים, י.
בית־ג׳לה, דרוויש, מוחמד הכתובת: •

בית־לחם. ליד
כהן אלי ושמו עסק

 ז״ל: כהן אלי על כתבתם 1578 בגליון
 שר־ של דוברו ישב הביטחון ״...במשרד

 את וסיכם בר־זוהר, מיכאל ד״ר הביטחון,
 והנתונים המקורות

.בידו כבר שהיו . . 
ל החליט בר־זוהר

 דן אורי את הקדים
 ב־ בן־פורת וישעיהו
ב לא אם מירוץ.

 בפי־ לפחות ספר,
סי את ומכר רסום:
 מגדולי לאחד פורו

הצרפ העיתונים
תיים.״

 הם אלה דברים
 כרי־זוהר בחודש וכזב. שקר

נת 1965 נובמבר
 אופירה הבינלאומית הסוכנות על־ידי בקשתי

ומע חייו על מאמרים סידרת להכין מונדי
 אמרה הסידרה את כהן. אלי של שר,־גבורתו

 באביב־ העולם עיתוני בין להפיץ הסוכנות
׳.67 קייץ

 ׳67 במארס־אפריל הסידרה את הכנתי
ה ההסכם במאי. 3ב־ לדפוס אותה ומסרתי

 ההפצה ותחילת הסידרה מסירת מאשר
 היה הדבר בפאריס. ,1967 במאי 5ב־ נחתם
 וחצי חודש ששת־הימים, מלחמת לפני חודש
משרד־הביטחון. לדובר שהתמנתי לפני

 שר־הביטחון של שדובר כן, אם מסתבר,
 ב״משרד־ ונתונים״ ״מקורות שום סיכם לא

 את להקדים החליט לא גם הוא הביטחון״.
 הסידרה את שכתב בזמן במירוץ. השניים

 ששת־ דמלחמת — מירוץ שום קיים היה לא
 של הנבואי בחזונם הצטיירה לא הימים
ממנו. גדולים

 תל-אביב כר־זוהר, מיכאל ד״ר
דקה לא אירוניה

 )1579 הזה (העולם האחרון יקר בקורא
ו — לטיימס אבנרי של מכתבו פורסם

 להבחין שלא אי־אפשר סגן־העורך. תשובת
 הכתבים מן ״איש שבמילים: הרבה באירוניה

 בחבלים.״ קירות על טיפס לא שלנו
 זאת לעשות עליהם היה אולי אך נכון.

 יותר. רב בדיוק לזכות רצו לו —
טיפס. כן אבנרי ח״כ טיפסו. לא הם
הזמן הגיע הכבוד. כל אומר אני אז

ה נרנרנ כ  חנו
ם ת ר מו ת  ש

ה ד/״ו1*! ד ו ג א  ל
ן ע מ ד17ה ל וו

 ממשלת של ראשי־התיבות את תצרפו אם
מלל. — תקבלו לאומי ליכוד

 אבן־שושן: מילון על־פי המילה, פירוש
 שאין דיבור בעלמא. אימרה ריק. ״דיבור

מעשה.״ עימו
ראשוו-הציו! קירשנר, אורה

הדרוזים מדינת
(העולם דיעות במדור לכתבתכם בקשר

):1578 הזה
ד עו הז לי היתד. רבות שנים לפני ...

 עצמאית למדינה בקשר דיעה להביע דמנות
 איני מכורתם. ארץ בהרי־הדרוזים, לדרוזים

 האמור בטור המובעת לדיעה להסכים מוכן
 הדרוזים היו לא החבל, כל את כבשו שאילו

 היו ולא עצמאית מדינה להקים מסכימים
 ערבית לאיבת־נצח ולחסד לשבט מתמסרים

מדינת־ישראל. עם ולקשר־גורל
 בין מיוחדים יחסי־חיבה היו לא מעולם
הערביים. שכניהם לבין הדרוזים

 דרוזיות התקוממויות שלוש היו כבר
 זד. שונים מישטרים שלושה נגד רציניות

 על־פי נגזרים אינם מדיניים ועניינים מזה.
סנטימנטליים. נתונים

פרדס־כ״ץ כ״ץ, קלמן

והגדה הפרדסנים
 על כתבתם )1578 הזה (העולם בתשקיף
 ערבית עבודה שמעודדים הפרטיים הפרדסנים

מהגדה.
ב נס־ציונה את זוכרים כמוני ורבים אני

 אז לנו נתנו והפרדסנים פלשתינה־א״י, זמן
 עבודה של יומיים רק ליום. .צלחות״ 90

 ופרדסי־הזהב על שמרנו ובלילות לשבוע.
שלהם.
 ראשי הם הפרדסנים האדונים עתה, כן כאז

ה על מכריזים הם האזרחיות. המיפלגות
ומופים. בתופים שלהם פטריוטיזם

 חרפת־רעב ממיטים הם אותם. מכירים אנו
ומתמיד. מאז העבריים הפועלים על

 חיפה שזיפי, יחיאל
השחורים את דופקים

 השחורים״ את ״דופקים שהכלל לי נדמה
הישראלי. בכדורגל יפה מתקיים
 הגביע בגמר נדפקה שבני־יהודה לאחר

 כ״בלתי־חוקית,״ על־ידי שהוגדרה דפיקה
 תורם בא כ״תמוהד״״ לם השופט ועל־ידי

ומכבי־יפו. מכבי־גבעתיים של
 מישהו בתחתית. רובצת כבר שמשון"

האח הסולם מדרגת לחלץ מאמץ כל עושה
האש ומכבי־נתניה רמת־גן הפועל את רונה

ויפו. שעדיים את לשם ולדחום כנזיות,
ש ורשעים אנוכיים כל־כך הם האשכנזים

 להסוות מסוגלים אינם בספורט אפילו
אלו. תכונות

עגול? הוא שהכדור אמר מי
קרית-ביאליק טולידאנו, אליהו

החדשה לורן סופיה
 לורן כסופיה עצמי, את לראות שמחתי

 הזה (העולם המחר כוכבות בין החדשה,
שהצילום להוסיף רק רוצה הייתי ).1578
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קליטה מלוה
הכרות) של (גם הסונים מפל

בטח!{ מלוה
 המלוות ויתר

במזומן - במקום התמורה

ת ו ס ח ר ב ד ש ע ס  ה
ר דיי ר ה ס נ ג י ר ו ב

ם רי או ה

ם די ו עו ה


