מכתבים
■ אל
תרפו:
אני שירתתי בצבא .בעלי שירת בצבא,
עכשיו בננו משרת .כל השנים עשינו הכל
ברצון בשביל המדינה.
לכן אני מרשה לעצמי לכתוב אליכם ו
לדרוש מכם :אל תרסו ,המשיכו במאמצי־
כם למען השלום ה
כפוי )העולם הזה
.(1652
הרי אם היו מ
ציעים לנו לפני שנ
תיים שלום בתנאים
שמציעים היום ,ה
יינו קופצים משים־
חה.
ועכשיו ,עם כל
הקורבנות ,המנהי
גים שלנו עוברים
על הצעה שתוכל
גרוס
להביא לפיתרון זמ
ני ,ואולי לפיתתן
כולל של הבעייה ,באדישות לסדר היום.
יפה גרום- ,חיפה

כ 7נ ת ב נ ז  /ע ב ו ע ססססס
,,דחיות
סעד ארצנו !"

יש גם
אחרים
קראתי את המאמר שלכם ״אלד ,מול אלה״
ברגשות מעורבים.
מצד אחד כל הכבוד על זה שאתם מתקיפים
)המשך בעמוד (6

אמולזין — הצבע הפלסטי מס׳ ו של ישראל
קיר צבוע ב א מו לזי ן ידבר אל לבך .הוא ידבר אליך
ב 47-גוונים נפלאים ,מוכנים לשמוש .הוא ידבר אליך
ב 47-מצבי רוח טובים ,מרגיעים.
א מו לזין ,הצבע הפלסטי של טמבור נושם ,נמרח בקלות,
מתיבש מהר ,אינו מתקלף ,אינו מתלקח ,קל לנקוי )כי
הוא רחיץ( ,ואינו משאיר ריחות לוואי.
כי ,סוד צבעי טמבור באורך חייהם ,במספר הגוונים
הרב שלהם ובאיכות יצורם .טמבור — לנוי ולהידור.

ה צי בו ר ב ח ר גו כז בו ר 13
ט מ בור נבחר גם ה שנה )זה  10שנים( כ״מפעל ה מו ב ח ר ״
ב מ ש א ל דעת ה ק ה ל .
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תל-אביב ,טלפון .54931 :
 8.30בבוקר עד  6בערב.

בכל הבעיות הנפשיות,
מבחני אישיות
בנימין רזניק

בחיפה טלפון 69300
וגתל־אביב המלך ג׳ורג׳ 44
מ־ 15.00עד .18.00

ד |  \ / /ן ך לשחקנים
י * ) -לדוגמניות
י י

אין צורך להיות רקדן
מקצועי פדי לרקוד גיז

שמעץ לוי,

הרקדן־והכוריאוגרף
בוגר אולפני־מחול בניו־יורק ובלונ
דון ,יקנה לך תוך חודשים ספורים
כושר־תנועה־ופיקצב.
קורטי־בוקר וקורסי־ערב
) 2שיעורים בשבוע נ פל קוו ס(

ו ר ט י ס  :סד— 8.00) 26 17 13 .
 10.00ל פנ ח ״ צ;  20.00— 17.00בערב(.

ש ח ם ל נ י נ ס ו ו אי לו ך

במשך השנים בהן שוזיתי בארצות־
הברית הזדמן לי לשוחח עם פליטים
ערביים .דעתי על מדינת־ישראל השתנ
תה ,ואינני מאמין בשלום במיזרח ה
תיכון ,עד אשר נשנה את עמדותינו.
)א( הערבים מאמינים שישראל רו
צח להשתלט ולהתפשט ס״וזפרת ועד
הנילוס* .הם טוענים ,שהיות ואנו דור
שים את האדמה כזכות תנ״נית ,כי ה
תורה מבטיחה שטח גדול יותר ,אותו
אנו מנסים להשיג )לא רק הערבים ב״
דיעה זו(.
)ב( לחיות בשלום עם ישראל ,או
ב ת ו ך ישראל ,אף ערבי אינו רוצה
זאת .כי לחיות כדת שנייה במעלה,
או כ״שני לעם נבחר״ ,מעמד כזה אינו
קוסם להם.
אני חונכתי על בירכי הציונות .גימ
נסיה הרצליה וכו׳ .האמנתי שזכותנו
החוקית היא למדינה יהודית .כעת אינני
מאמין בנן .מדינה דתית אין לה מקום
בעולם! )נוכחתי בזאת כשהודעתי את
רצוני לשאת אשה נוצריה(.
ברצוני לחזור לישראל) .חזרתי למל
חמת ששת־היסים ,אבל אינני חושב ש
אחזור למלחמה נוספת  (...אני רוצה
לגור ו ל ח י ו ת בישראל .אבל ל א תחת
שילטון משרד־הדתות .אני רוצה ל ח צ י
ב י ע עבור החוקים ,ולא שהרב ה
ראשי יחליט עבורי.
אני חושב שמדינת־ישראל צריכה ל־
שאת ולתת עם הפליטים לבדו הם מר
גישים עתה את נוחם כקבוצה .אני
חושב שיש להם אירגון די גדול נעת,
כך שהמדינה יכולה להציע ו ל ת ת להם
את הגדה המערבית .להפוך אותם למדי
נה פלסטינית ,שאחרי אירגון של נמה
שנים ,ת ת א ח ד עם ישראל למדינה
ח י ל ו נ י ת אחת.
תונניותי לעלות ארצה )עם אשתי ה
שיקסה״ ,ולמרות הידיעה שילדי נח
שבים ממזרים בארץ מולדתי( תלויות
במדיניותה של ישראל .אני רוצה ללמד
בתיכון )פיסיקה( .כלומר ,שעלי להגיע
אולם אני רוצה
לישראל בספטמבר.
ל ח י ו ת ולא -למות בעד ארצנו* .בן
שאם עד סוף יולי אין שום הצעה
ממשית ,מצד המדינה ,לשלום עם ה
פליטים )ללא ש ו ם קשר למדינות ה
ערביות בהן לא איכפת ל׳ להילחם,
חיות ולהן אין שום זכות להתווכח אפי
לו עס ישראל( ,אגיש בקשת התאז
רחות בארצות־הברית .כאן לפחות ני
שואי נחשבים חוקיים.
א .כרמון ,ארצות־הברת

