מכתבים
הצנחן שנפל
הצנחן שלא התרסק לרסיסים כשנפל
לם הזה  ( 1603ממטוס עשה אומנם להטוט לא
נורמאלי ,אך בסופו של דבר קרה לו מד,
שקורה לכל גבר :הוא נפל לזרועות אשתו
לעתיד — רק מגובה  500מטר.
;העו 

אוטו קטן,
הניבור מקולנוע ״מרכז״

חולו!

לדעתי ,מגיע לסעדיה מנצור ,הגיבור
מקולנוע־נזרנז שגילה את המיטען — צל״ש
על מעשה־גבורה ,ב
הוציאו את חומר־
הנפץ תוך סיבו} עצ
הזה
)העולם
מי
.( 1602

ואין ספק שמגיע
למר סעדיה לחזות
בכל סרטי קולנוע־
מרכז ללא תשלום.

אברהם שמש,

טירונייו .אבל אני לא הייתי מקנא בו ,אילו
נפצע ,ואחד הטירונים שעליהם הטיל פחד
היה צייך לסחוב אותו מתחת לאש.
דוד הקטן ,ירושלים

ארן נגד לוין
בגליון העולם הזה ) ( 1602מיום  15במאי
פורסמה במדור תשלויף ידיעה תחת הבוחרת
״ארן נגד שלום לוין״.
אין שמץ של אמת בכל האמור בידיעה זי,
מתחילתה ועד סופה.
יחיאל לקט ,ממונ ה על יחסי־ציבור,
מ שרד־החינוך־והתרבות ,ירו שלים

רב וצלב
החרדים עושים צרות על ששרים שירים
נוצריים )העולם הזח  .(1603הרב הראשי
והגאון יצחק קוק ,זצ״ל ,היד ,הרבה יותי
סובלני — למרות שהוא נחשב לאחו
הרבנים הלאומיים ביותר.
הוכחות? בבקשה .אני שולח לכם תצלום

חו לון

כל עוד בלבב

שמש

קראתי ב ה עול ם ,ת
זה ) ( 1603על הצעת־החוק של מר אבנרי,
להפוך את ירושלים של זהב ל הי מנון מדינת־

ג׳נרל

א ל ק ט ר י ק ־ א נ ג ל> ה

להשיג בחנויות המובחרות
ינואנים  :י .טויינה,

תל־אביב—ירושלים

ישראל.
זוהי הצעה חסרת־הגיון ,העוברת את גביל
הטעם הטוב .אני מזדהה עם שינויים וחידד
שים ,אותם רוצה מר אבנרי להכניס בבית•
הנבחרים ובמיבנה־השילטון — אך אל לי
להגזים ולפגוע בהימנון הקשור מזה דורות
ברגעים קריטיים יותר — כמו השואה.

ישראל ברוד,
לטרון והחריפות

י־ן ־ו ז ר ־ *ו  1ץ
בז־דןו□־ ד־^וו-וון
ב כ ז ע ו ^ ו ר י  1-1ם * 1 9 6 3

תל ■אביב

הקורא יאיר סבוראי )העולם הזה ( 1602
מתרעם על ,הריסת־כפרים ב״מובלעת לטרון״,
שאת תצלום אחד מכפריו ההרוסים פירסם.
הפירסום הבן ביותר בכיוון זה אינו אלא
משרת את תעמולת־הזוועה הרוסית־ערבית.
 ...אדמותינו בעמק־אילון היו בשטח־
ההפקר עד מלחמת־ששת־הימים ,ובמשך
שנים עיבדנו אותן בצל מוצבי־לסרון ,יש־
עמק־אילון היה שדד,־קוצים•
ואם תפליג בחשבונות אל העבר ,ל־— '48
למי היו שייכות האדמות עליהן עומד ביתך?

רמי יזרעאל,
המיצעד כירושלים

נח שון

חשבנו תחילה לשלוח לכם מכונת־תופת,
ולא לסלוח על הכתבה ״החביבה״ של אבניי
על המיצעד .דיעותיו המתקדמות נרמסו תחת
רגלי־ד,צועדים.
בבדי להראות מי אתר״•' יצאת לא פעם
מקליפתך ,בנאומים חוצבי־להבות .אנחנו
חשבנו לתומנו שזכותנו — לקבל את
אהדת־ד,ציבור בהתייצבותנו לפניו.
זכות גדולה לנו להראות פנינו בתפאורה
החייה של זירת־ד,קרבות ,ולא היד ,מקום
מוצלח מן הזירה עליה נלחמו מזה דורית
— ירושלים.

גרוס יעקב,
כל אזרח ,מוטב שידבר
•
י וי שלח מבונות־תופת רק בשם עצמו.

הסטודנטים כייטדאל
עדים אנו לגל הפגנות־סטודנטים :בארצות־
הבריח ,גרמניה ,איטליה ,צרפת ,קמבודיה
וספרד .רק הסטידנט
הישראלי יושב אדיש
על ספל קפה.
עד מתי נחשה
אנו ,הסטודנטים? כ
בר אמר פרופסיר
צ׳צינובסקי :״ככל
שהאדם חכם יותר,
כן מרבה הוא ל
שגות״!
ג׳ו־י רמץ ,סטו
דנט למדעי החברה,
ירושלים

הרס״ר המפורסם
בהעולם הזה ) ( 1600פירסמתם כתבה על
הר-ס״ר הכי מפורסם בצה״ל ,ג׳ימי .כניראה
שהוא סובל מתסביך נפשי .ודיעותיו על
הרס״רים דהיום הן תוצאה מתסביך זה.
המלחמה הוכיחה .,שהרס״רים כיום טובים
יותר .מספרים שג׳ימי הטיל פחד על כל

הרב קוק עם הצלב
נדיר זה של ■הרב קוק ,שעה שעוד היה
הרב הראשי האשכנזי .אם תסתכלו היטב,
תראו שעל חזהו הוא עונד צלב.

אלחנן שפילמן,
8

הרב

קוק

עם

הצלב,

ירושלים
עיטור

שהיה

בריטי — ראה תמונה.

שתי מקהלות
כשראיתי את התצלום של המקהלה ,ב־
פסטיבאל באבו־גוש )העולם הזה  ( 1601נז
כרתי במקהלת רינת ,שהופיע לפני שבועיים
בהיכל התרבות בתל״אביב ,ולא זכתה לתצ
לום אף בתוכניית התיזמורת הפילהרמונית.
והצעה :מדוע לא יכבד העולם הזה ,בשנה
הבאה ,את קוראיו בהסעה מאורגנת לפסטי־
באל אבו־גוש?

חנה דוקדק,

גבעת־ים

עזרה לילדה
הוועד להצלת חייה של הילדה מלכה הדד,
הזקוקה לניתוח לב פתוח ולאישפוז בארצות־
הברית ,פונה לכולכם בקריאה לתרום בעיז
יפה למען הצלת־חייה של הילדה בת התשע
מרמלה.
לוועד בו ,משתתפים ראש־עיריית רמלה,
רבה הראשי של רמלה־לוד ,מפקד המשטרה
דמלה־לוד ,מרכז אירגון אמהות עובדות
ורהיד־השומה רמלה ,יש חשבון )מספי
 21070/70בבנק לאומי ברמלה( ,ואפשר
לשלוח לשם תרומות.

הוועד הציבורי,

רמלה

למעו השלום
ב״דו״ח לבוחר״ )העולם הזה  ( 1602אני
הוראת את דברי אבנרי בכנסת :״לירה אחת
למען פעולת־שלים תחסוך חמש לירות
למען ביטחון! לירה עבור יישוב פליטים
תחסוך עשר לירות במלחמה באל־פתח!״
היות ואני חסכנית גדולה ,אני שולחת ביה
העולם הזה 1604

