מכתבים
הרס״ר ללבבות

)המשך מעמוד (5

״ דו ד
בן ג ו ר י ו ן :
1

בשבת והשתתפו בה חוגים שונים.

בקשר לכתבה עלי )העולם הזה ,( 1600

וויו ארדיד ,דובר המפלגה
הקומוניסטית הישראלית) ,רק״זז( ,ת״א

חבל שהשתרבב ש
מו של סבי ז״ל.
סבי ,שלום ג׳מילי
ז״ל ,היה אומנם
גבר במלוא אונו,
עד שסבתי נפטרה
בשנת  .1916אבל
מאז לא שם עינו
וליבו בנשים ,ועסק
רק בתורה ובמע
שים טובים.
הוא נפטר ב־1938
בגיל  , 119כשהיה
כבר שבע־ימים.

;אצר ,ומה הלאה?
לפני חצי שנה ניבאו כל המומחים ה
בינלאומיים ,פד ,אחד ,שעבד־אל־נאצר ית
מוטט כעבור שישה חודשים ,משום שלא
יוכל להחזיק מעמד מתחת ללחץ.
עברו ששה חודשים ,והנבואה לא מתחי
לה אפילו להתקיים .אז מה באמת יהיה:

ז כ רוגו ת

חווה חננאל,

•

גבעתיינז

מה באמת?

״שמי

 -מאבק בדתי־מנצח ! ״

מעניין שאת הדבר הפיקאנטי ביותר ב
משפטם של שני אנשי אל־פתח ,הרואים
עצמם כגיבורים ושאחד מהם קורא לעצמו
״מאבק מנצח״ — לא הבאתם )העולם הדת

ג׳מיליברוו,
נכדו ,תל־אביב

החשפנית
מישראל

.(1601

האיש שגילה את מחבואו של נימר ל
משטרה היה סגנו וחברו לספסל־הנאשמים
— ויליאם נאצר .גילוי זה מדהים לא
פחות מאשר מדהימה העובדה שנימר עצמו
גילה ,מאוחר יותר ,את מחסן־הנשק ואת
מחבוא פקודיו — שחוסלו.

אברהם לוי,
ביטאון הפאשיסטים

״אכל

היה עוד חסרון אחד ,לא

היתה

משמעת

חיפח

רצוף בזה הננו מתכבדים להמציא גליון
מספר  1של ״זאת הארץ״ ,דו־שבועון
התנועה למען א״י השלימה .נודה לכם
באם תואילו לציין עובדה זו בעיתונכם
בצירוף הערתכם.
י .אסף ,מנהל זאת הארץ ,תל-אביב
 #זאת הארץ הוא ביטאון חוגים ש 

כפויה.

בעצם ההגנה עסקה לא בהגנה על הארץ אלא על ישובים .במקומות זה
היה לפי תנאי המקום ,אמנם היו מקרים שהיו פרעות בכל הארץ ,ואז
היתד .רשות עליונה ,אבל זו היתה רשות ולא מוכרת ,ולא תמיד המפק
דים המקומיים היו נשמעים להוראות שמקבלים מהם.״

ביניהם מסתתרים בעלי דיעות פאשיסטיות
מפורשים — כפי שצויין בכתבה ״הפאשיס־
טים״ )העולם הזה .(1598

שמנדריקים
לא לכבוד הוא לי לענות לאחד כזה
כמו עודד פיינגרש שכתב מכתב לעתונכם

דוד בן־גוריון מעלה זכרונות מימים הסטוריים

)העולם הזה ( 1601

בתקליט ארך־נגן של ״הד־ארצי״
בעריכת עמנואל דודאי
המתנה האידיאלית לקרוביך בחו״ל ונכס חשוב בביתך

£

־ש

ה ק ץ לסבל!
הדברים הבאים מתייחסים לתחום רגיש הדורש ייעוץ מדויק ונגה במיוחד.
כוונתנו ,קוראים יקרים ,לטיפולי ההפנוזה הנעשים ע״י המומחה המדופלם,
מר יצחק זוהר .מר זוהר סיים את לימודי הפסיכולוגיה באוניברסיטת
ירושלים והוא עוסק בריפוי מתסביכים שונים כגון דכאון ,מתח ,עצבנות,
כאבייראש ,פחד ,עישון ,גמגום ,ומכל מיני תופעות בלתי־רצויות ,אמתלות
ופסיפדסומטיות אחרות ,שיטת הריפוי של המהפנט זוהר מבוססת על מציאת
שורש המחלה ודרך טיפולו בדרך כלל ע״י החזרה לילדות .אנו ממליצים בבטחון
רב על מר זוהר כאדם המוסמך במומחיות לרפא מחלות מן הסוג שצוין לעיל,
ומייעצים לכל הסובלים לסור אליו ולזכות בשירותו הנפלא.
פרטים ויעוץ חינם :בנין אל־על ,חדר  ,403רח׳ בן יהודה  32תל־אביב,
טל 58940 .מ־.16.00—19.00

״הקץ לסבלו יבוא  -אם אל זוהר ותבוא"

ה מ נ ו י—
קיבלת חשבונך לחידוש המינוי ,פרע נא
אותו בהקדם .עקב הביקוש לעיתון ,לא
נובל לאפשר כל משלוח ל ל א ת ש ל ו ם
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ושאת שמו אפילו
קשה לבטא! מי זה
הפיינגרש הזה ,ש
החליט ללמד אותי
פרק באמנות?
מצחיק שאני צ
ריו לענות לכל ה־
שמנדריקים ,שבקושי
יכולים להחזיק ב
עפרון וכבר משתי
נים כמו הגדולים.

)מ(.

משה ברנשטיין

ברנשטיין

צייר ,תל־אביב

מחוקק מרדני
ביומון ואשינגטון פוסט ,המופיע בבי
רת ארצות־הברית ,אחד משני העתונים
החשובים במדינה ,הופיע מאמר אותו היה
נעים ומעודד לקרוא .יש לקחת לחשבון
שיומון זה נקרא על־ידי חוגים רציניים,

בשער האחורי של
העולם הזה )( 1588

יש תמונה של ב
חורה שהיא עכשיו
באנגליה .על זה א
תם כותבים שהיא
מארוקאית ,העושה
ג׳מילי
חיים עם לורד.
למה אתם כות
בים שהיא מרוקאית? למה אתם לא כותבים
ישראלית? אתם רוצים רק לדפוק ולקלקל
את המארוקאים!
אני שונא אתכם בגלל זה ואת העיתונאי
שכתב זאת .אני שונא אותו והוא טיפש .זה
לא טוב מצידכם לכתוב דבר כזה!

דויד,

קורא שלכם ,תל־אביב

• הכוונה לא היתה ,כמובן ,להפלותן
בין העדות ,אלא לציין דרכו! של צעירה
שבאה ממארוקו ,והגיעה דרך ישראל לתהי
לת בעולם הבידור.

המכתב ב״פראכדה״  -המשך
גם אני הייתי בין החותמים על גילוי־
הדעת שהגיע לפרבדה וללה מונד )העולם
הזה .(1600

אינני מצטער על כך ,למרות מסע־הצלב
של העיתונאי שלמה נקדימון ,המנסה לה
פוך את החותמים ל״אוייבי־העם.״
תובן־המחאה נשאר אמת ויציב :פוצצו
בתים
הוצאו צטי־ריתוק
גורשו
אנשים מעבר לגבול.
אין זה מעניינו של איש בין החותמים
לבדוק את השתייכותם המפלגתית של הגו
תרים .אין זר ,חשוב עם מי חותמים.
חשוב על מה.

ישראל אלכסנדר,
התלמיד וההיסטוריה

רמת־חן

עודני המום ממה ששמעתי בשיחה של
כמד ,אנשים בוגרים ,ואשר לחמו במל
חמה ,לפני קום המדינה ,בעת קום המדינה
ושירתו את הצבא בעת הצורך,
הם אמרו :״המדינה נכפתה על מנהיגיה.
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הכותרת ג״וואשינגטון פוסט"
בחלקם קרובים למערכת השלטון.
כותב העיתון ,בין השאר :״הישראלי
האהוד ביותר על הערבים הוא מחוקק
ארוך־גפיים ומרדני ,המנהל מלחמת־איש־
אחד נגד מימסד־ארצו.
״אורי אבנרי ,העורך הפראגמאטי ,בן
ד,־ 44עושה לעצמו כותרות על־ידי צליפה
בפרות הקדושות של היהודים ,שעה׳ שהוא
מטיף להסדר חדש עם הערבים — אויביהם
של היהודים בשלוש מלחמות.
״אבנרי קורא להבנה עם הערבים ...ל
שיפור י דיוקנה הציבורי של ארצו באירופה,
על־ידי קשר עם המרחב ...הוא הפך לגי
בור עממי כשהטיח בפני הח״כים און
האשמה שהם מבלים יותר זמן במיזנון־
הכנסת מאשר באולם־הדיונים.״
לוי דויד ,וואשינגטון ,ארצות־הברית
• המאמר בפוסט — ראה תמונה.

אף אחד ממנהיגי־המדמה לא רצה בקו
מה!״
ועתה כל אלד ,מתראיינים בעיתונים
ומספרים מד ,עשו למען המדינה?
עודני תלמיד .אצלי שחור הוא שחור
ולבן — לבן .אולם לאט־לאט אני רואה
שלא כל שחור הוא שחור ,או כל לבן
בהיר.
חבל שלנו ,לצעירים ,לא ידוע יותר על!
האמת באותה תקופה .חבל — כי בני־
הנוער הם ממשיכי אותם ימים.

תלמיד תיכון,

חיפה

זבות קדימה כמדור זח תינתן
למכתכיהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתבים.
הפולט הזה; 1602

