זאת אומרת ברית שכל אחת משתי המדי
נות שומרת על עצמאותה בענייני־פנים ,אך
ענייני חוץ .צבא וכר יהיו בסמכותו של
השלטון המרכזי.
השאלה היא רק — האם גם הערבים ה
פלסטינים רוצים בזה? הייתי מציע לערוך
ביניהם מישאל־עם ואם ייענו בחיוב —
אפשר היה להקים את הפדראציה ולהפוך
את ירושלים לעיר־הבירה של הפדראציה ש
תקום.

יעקב טנא,

תל-אביב

צריך סוסים ,בא לקחת כמה אצלי .יש לי
אפילו סוס אחד שאנשי הסרטה מחו״ל רצו
להכניס אותו למטוס ולקחת אותו לצילו
מים לחו״ל.
אינני יודע של מי הסוסים שהתפגרו ב
אילת׳ אבל הסוסים שלי אינם מתפגרים!

משה קדוש,
דיין החדש

מן הראוי להבליט ואף לציין לשבח את
נאומו של משה דיין
בקול־ישראל.

אין זאת אלא ש
האיש הגיע לראשית
דרכו באוטו־נורמא־
ליזציה.

כוחו של הרגל
ההסתדרות הציונית מתכנסת בירושלים
— מתוך הרגל .זהו כוחו של השילטון ב
מדינה :שהוא סומך על היהודים ,הרגילים
לעזור ,ואשר כיסיהם התעוררו עוד יותר,
לאחר ששמעו שבארץ הוקז דם יהודי.
וזה כוחם של היהודים בגולה ,שהם רגי
לים שישפכו למענם דם — פה .זהו פירו
שה של ציונות עבורם :עליית־ממון ,ש
תחזק את שלטונם של טפילים הניזונים ,יחד
איתם ,ממאמצי הנוער הישראלי הטוב.

יחיאל רן,

תל־אביב

הרגע האחרון
הגיוני הוא מאמרו של אורי אבנרי ,״ה
רגע האחרון״ )העולם הזה  .(1604אך למ
רות זאת תחזיתי ,לעשר השנים הבאות,
היא :לא יהיה הסדר מדיני .לא נסיגה ולא
סיפוח .לא פדראציה ,לא שלום ולא מלחמה.
אני לא אצטער אם אץ הסכם עם עבד־אל־
נאצר ,כי ממילא אין להסכם כזה שום ערך:
מחר הוא יכול פתאום להחליט שצריך שוב
לקדש עלינו מלחמה .איך אפשר לחתום עם
מנהיג מוסלמי ,המשמיד את אחיו־לדת ב
תימן?

הנן *ן,

תל-אביב

רמת־השרון

הסוסים לא חתפגרו
במדור דף
נאמר שכמה מהסוסים שסופקו לחוות־
הבוקרים שנבנתה לצורכי הסרטה באילת
— התפגרו.
מכיוון שלי יש הסכם לספק את הסוסים
לחברת ההסרטה רונבי ,שהקימה את חוות־
הבוקרים באילת ,אני רוצה להודיע שהסו
סים שהתפגרו אינם הסוסים שלי.
יש לי בחווה שלי ״חוות המערב הפרוע״
 36סוסים ,שמדינת־ישראל יכולה להתפאר
בהם .אפילו קירקם קוליסאום ,כשהיה
תשקיף )העולם הזה ( 1604

מ .פ .כרמי,
ראשון־לציון

לטרון
והריסותיה
במכתבו )העולם
הזה  ( 1604מאשים

אותי הקורא רמי יז
כרמי
רעאל בכך שאני
משרת את תעמולת־הזוזעה הרוסית—ערבית.
עם כל הערכתי הכנה למיישבי־הספר ,איני
רואה כל סיבה והצדקה להריסת ארבעה —
ולא שלושה! — כפרים בלטרון .מה עוד
שקיבוצו של הכותב ,שהשתתף בהריסה,
משתייך להשומר־הצעיר — תנועה המתנ
גדת לנישול ,הפקעה וכר.
הריסתם של הכפרים — ולא הכתיבה
עליה — היא שמשרתת את תעמולת־הזוועה
הרוסית־ערבית .ובייחוד — שמישהו מנסה
להצדיק הריסה זו.
כשאני מפליג במחשבות לעבר  1948וקו
דם כל ,נזכר באדמוודערבים שהופקעו על־
ידי השומר־הצעיר ודומיהם ,צר לי שזה
מה שהולך לקרות גם עם אדמות־הפלחים
במובלעת־לטרון .זהו ממש מיקרה של
״!־,גירשת וגם ירשת?״
אגב :האדמה עליה עומד ביתי לא היתד,
שייכת לאף איש מסויים ,לפני 48׳ .הס
תובבו פה סתם בדואים .מה בנוגע לאד־
מות־קיבוצו של רמי?

יאיר סבוראי,

קרית־טבעון

בשר ודם בלילה
אחת התמונות'היפות שפירסמתם בכתבה
על ״גבולות בשר ודם״ )העולם הזה (1605
היא תמונתו של החייל המשקיף על תעלת

חייל צה״ל מול פורט־סעיד
סואץ בלילה ,כשממול בוהקים אורותיה של
פורט־סעיד .התמונה היא אומנם פנטסטית,
אבל כל אחד יכול להבחין שזה פוטומוג־
טאז׳.
בגי גורביץ /נתניה
• הקורא גורביץ׳ טועה .הנגטיב של
התמונה המקורית שמור במערכת ,וכל ה
מפקפק במקוריות התמונה יכול לראותו.
התמונה צולמה בשיטה מיוחדת  :תחילה
צולם הנוף הלילי בחשיפה של  20שניות,
כש הצמצם פתוח .לאחר־מכן ניצב החייל
לפני המצלמה ,כשהצמצם עדיין פתוח ,וצו
לם בעזרת בזק )פלאש(.

סוטים ברחובות
ב־ 4ביוני ,בשעה  11בערב ,חזרתי הבי
תה .בחדר־המדרגות התנפל עלי גבר ,אחרי
שנות־העשרים ,לא נתן לי להיכנס הביתה
והתחיל לאונן לעיני.
הסתובבתי! בחזרה לרחוב ,על־מנת למצוא
שוטר שילווה אותי הביתה ,אך לא מצאתי
דבר כזה .עשיתי סיבוב שלם וחזרתי .חשב
תי שבינתיים הוא יגמור וילך.
אך זה לא היה כך .באתי להדליק את
האור בחדר־המרדגות וראיתי שהוא בא
מאחרי .נבהלתי והתחלתי לצעוק .עליתי ב
חושך הביתה ,מאחר ורעדתי ולא יכולתי
להדליק אור .כנראה שהסתלק מן הצעקות.

האם המשטרה אינה יכולה להעמיד שוטר
מקופי בקרן רחובות שקטים ,דווקא?

כרכה ב,.

השתתפות בשבועון
כקורא קבוע של שבועונכם ,הייתי מעונ
יין לדעת אם יש באפשרותי להביע את
דעתי על נושאים שונים מעל עמודיו.
כ ן ־ צ י ו ן כ ב ו ר  ,תל־אביב
• העולם הזה נוצר על־ידי צוות קבוע
של עיתונאים ואינו נוהג ,בדרן כלל ,לקבל
כתבות מבחוץ .אולם כל קורא יכול לבטא
את דעותיו במדור מכתבים .רצוי — בקיצור
ובליווי תמונה.

הפסיקו עם תחש:
זוהי ממש בושה וכלימה  /מה שמעסיק
מדינה שלמה  /אם תחש דומה לדינוזאור
או לקוף  /באמת ,מה יהיה הסוף?  /כי
אפילו אם תחש הוא תחש  /אז מה בעצם
כל הרחש  /הוי תחש ,לבי־לבי לן  /אתה
כל־כן סובל בגלל פרצופן  /ולכן ,תחש,
מחמד־עיני  /אולי תרצה להתנחם בזרועו
ת  / ?,אני מוכנה ,ביום מן הימים  /אבל
כמובן — רק מ תון רחמים . . .
מרים רפ ,תל-אביב
• הקוראה רפ אף שלחה את כתובתה,
)המ שן בעמוד (5

אתה רואה אי " 1י א ׳ י ו
 6000בכל מקום ,בכל ?
שביל ,בכל טיול•
המכונית לכל המשפחה:
 6000היחידה עם מנוע
בן  4צלינדרים  767סמ״ק
י  10כ״ס.
 2במחיר  10,690ל״י•
 £ה־  6000חזקה ,ניחי
״ וחסכונית 5 .מקומות.

הצבור ב ח ר ־ פי אט נבחר

חיפה
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