
מכתבים
מרגיז: מאמר

 נ!ז־ לא עדיין עיתונכם, של ותיק כקורא
 ולגרום אותי להרגיז שהצליח במאמר קלתי

עמו כר לסלידה לי
 שהצלחתם כפי קה׳

א במאמר לעשות
 לבבות בין זמל

).1632 הזה (העולם
כות אתם כאשר

 על השאר, בין בים,
 לגייוי שדים ״מחול

 הרי האיש,״ זהות
 בראש עומדים אתם

 ו־ זה. שדים מחול
 במיקרה התנהגותכם

מחפירה. היא דנן
״ה לדעתכם אם

זי סביב שערורייה
 חמורות. טועים הינכם תעלם,״ האיש הוי

 מעשה וכיערתם להתפשטותה תרמתם אתם
נעלה.

חבל.
ירושלים ברנשטיין, דב

 אחרי ימים 6 הופיע הזה העולם •
 שבוע במשך נעשה אשר את תיאר הניתוח,

 יצר לא לאווירה, גרם מה הסביר הוא זה.
אותה.

לב השתלת
 ל־ שעבר בשבוע עדים שהיינו לאחר

 יקירם כי שטענו משפחות מצד זעקות־שבר
 של בגופו נשתל אשר הלב בעל הוא המנוח
שהפרי־ הדיעה מן מנוס אין סולם, יעקב

 לא הרפואה מדע והתפתחות מיטיביות
יחד. לצעוד יוכלו
ב ישא אדם כל כי להציע ברצוני לכן
 בו אשר כרטיס תעודותיו, עם יחד כיסו,

ירשם:
 ילקחו מוות של במיקרה כי מסכים ,,אני
 חיי הצלת או מחקר לצורך אברים מגופי

אחר.״ אדם
 להיפגע יום כל עלול מאיתנו אחד כל

 למנוע, אי־אפשר שתאונות ומכיוון בתאונה,
 למנוע נוכל שהצעתי, בדרך באמצעותן, אולי
ממחלות־לב. מוות

 קרית־חיים רן, אבישי
כערבית רק - השני הצד

 היומיים העיתונים נגד מתריע כהן שלום
 מעלימים כלל שבדרך ),1632 הזה (העולם

ל הנוגע בכל המטבע, של השני הצד את
אופיינית: דוגמה הנה ערבים.
 כאשר התופת, מכונית התפוצצות אחרי

 יאסין השייך אל־אקצה, מיסגד אימאם נשא
רמ צום תחילת דרשת את אל־בכרי, צאדק
ה כי בני־האדם יבינו ״מתי אמר: דאן,

ו אהבה של מקור לשמש צריכות דתות
 שזה כשם וסיכסוך, איבה של ולא הבנה,

והער היהודים בין ובפרט בעולם, קיים
 שבחודש הלב, כואב לא האם בים?...

 זקנים נשים, וירטקו פצצות יתפוצצו הצום
 של בכבודו פגיעה בכך אין כלום וטף?
ה כלפי גדול פשע זה והאין זה, חודש

 מטרתו שהן בני־אדם, בין וההבנה סובלנות
הצום?״ של העיקרית

אות־־ היא זו נפשעת ״פעולה סיים: והוא

 המוסלמים.״ לכל קלון
 אל־אנבא בעיתון קראתי הזה הנוסח את

עברי. עיתון בשום לא אך מירושלים,
ירושלים שווייקה, דויד

למדינה: בושה
 בארץ. האזרחים ציבור את מבין לא אני

יוצ לא הם למד,
 המשורר נגד אים

גרינברג. צבי אורי
 ׳שקראתי מד. לפי
 של לבוחר בזו״ח
 (העו־ שעבר שבוע

מכ ),1632 הזה לם
גרינ צבי אותו ריז
פשיס הכרזות ברג

ברורות. טיות
 מהסוג באנשים

להיל צריכים הזה
 הנשק כלי בכל חם

שישנם.
 למדינת־יש־ בושה

הזה! הסוג מן אנשים בה שיש ראל
ירושלים חלפון, משה

:ערב למדינות - הערבים
ש הסיפוח למתנגדי להבהיר רוצה אני
במקומה. איננה ״סיפוח״ המילה

מ במתנה לערבים ניתנה לא ארץ־ישראל
בכוח. לתוכה פלשו הם אלוהים.

 להדוף והצלחנו חיינו על נלחמנו אנו
 שהם השטחים את ולשחרר הפולשים את

מאיתנו. גזלו

 שמוחמד לפני רב זמן — ארצנו זוהי
נולד!

בעצ הם שאותה במלחמה נוצחו הערבים
 הוגנים להיות שיואילו עכשיו אז יזמו. מם

למדי — באו הם שמשם לשטחים ולחזור
ערב! נות

חולון גולדגרט, חנן
 לחזור האמריקאים מתבקשים כן כמו •

לח והצרפתים האיטלקים אירופה, נ1לארצו
 הארגד לפורטוגל, הבראזילים לגרמניה, זור

 התיכונה לאסיה התורכים לספרד, טינים
למצריים. .והישראלים

פועל־דחק? - יארינג
 טעה. אבנרי שאורי חושב אני

 (העולם — היה״ שלא ״האיש במאמרו
 יארינג גונאר כי אבנרי טוען )1632 הזה
ה הקוניאק את הגיש אשר המלצר הוא

 ארוחת־הצהריים בגמר תאנט, לאו צרפתי
 גולדברג. וארתור גרומיקו אנדריי עם שלו

נכון! לא זה
 — העבודה בלישכת מצאו יארינג את
 עבודה ימי כמו? לקבל כדי בתור עמד כאשר

דחק. כפועל —
 שאני מפני — אומר שאני מה יודע אני
 בלישכת התורן הפקיד יום באותו הייתי

העבודה.
תל־אביב כ., ר.

בושה:
ב־ לפגוע מתבייש לא אבנרי ח״כ איך

)6 בעמוד (המשך

ברנשטיין

חלפון

;<■ • >>

 הפלא מילוי עם וכדים שמיכות
0א ?111 1 0 1  היחידי המילוי ( £

שיטת המעובד  :)8155 08055ה- ב
ם )כימי בשילוב חי  שינה לד מבטי

וערבה. רגועה
ת השמיכה מ מ ח  יציבה וקלילה. מ

ה, ת ר צו ת ב י ג ר ל א - ל ת א נ ת י נ  ו
יבש. לניקוי או בבית לכביסה
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