מכתבים
)המשך מעמוד (5

גם את התוקף המוסרי )מוסר אדונים!(
לקיומו של המימשל
הצבאי הנתעב.
נכון הוא שלפני
מספר שנים הועברו
חלק מסמכויות ה־
מימשל לידי המש
טרה ,אך בכך לא
הוקל המצב .ונה
פוך הוא :חמימשל
הצבאי פיעל כיום
ביתר אכזריות׳ ו
אלה מבני דודנו,
בעבר
שהתיימרו
.לוחמי
להיות
חרות״ ,שבחו את
חובתם המוסרית ,ואולי אף ההיסטורית,
והטמינו את מצפונם בביצת השתיקה.
פרט נוסף :כתב העולם הזה ,עם כל
הכבוד לו ,מערבב בטחון במימשל צבאי.
האמת :אין שום קשר בין בטחון לבין
השימוש בתקנות ההגנה הקולוניאליות —
אותן חקק והתקין השליט הבריטי ב־.1945
מנגנון החושך )זהו ביטוי הלקוח מאוצר
הביטויים של העולם הזה( משתמש בתקנות
אלה לדיכוי חרויות היסוד של הערבים.
ובאמת ,אין הערבים בארץ זי נחשביב
לאזרחים בעיני הוד־מעלתו המימשל!
בדאי לציין שמספר הסטודנטיב הערביים
באוניברסטית תל־אביב לא הגיע בשנה
שעברה אפילו י לבדי מחצית האחוז.
מוהמד קיוואן ,אום־אל־פחם
)סטודנט באוניברסיטת תל־אביב,
שלימודיו הופסקו עקב תקנות
ההגנה והוא מרותק לכפרו(.

^ לזכרו ש*
טייס *בנפל

הנו יפה רעייתי...
אבל בחורף קשה לראות זאו\ .ה מ ע י ל י ם ו ה צ ע י פ י ם
העוטפים אותך ,מכסי ם נל חלקה טו ב ה...
ע ם ל בני חו ר ף של ל  / 7/ל ,ס ה ע שויי ם מ^-דזו־יילו
תוכלי ללבוש שמלה קלילה ,יהיה לך חם ,נעים ,ות שארי
יפה ומושכת.
העשויים מ-א׳ילזו־ילן ח מי מים,
לבני חורף של
נעימים לגוף .קלים לכביסה ,ומתייב שים במהירות.

 10ח $ 3חס!^/

ל ״ *י0 #תמיד קר 11אליך
הופיע!
הופיע!
גליון מ ס׳  2של

מן התוכן:
*
*
*
*
*
*
*

מחקר הטלפתיה בבריה״מ
רוחות רפאים
דראקולה — אמת ואגדה
האם ניחונת
בחישה־על-חושית ?
אסטרולוגיה באור המדע
גלגול נשמות
מתת הנבואה של
ג׳ין דיקסון

מוסף א ס ט רו לוגי ענק !
ה מ חיר  1.50ל״י להשיג בכל הדוכני ם
 ---------------------ג ז ו ר ושלח---------------------------לבב׳ מערכת ״עולמות אחרים״ שדרות קק״ל  2תל־אביב
□
□
□

הנני מצרף  7.50ל״י בצ׳ק  /המחאת דאר ,עבור מינוי ל־ 6חוברות
של ״עולמות אחרים״.
הנני מצרף נ ל״י בצ׳ק  /המחאת דאר ,עבור חוברות מס׳ 2 , 1
של ״עולמות אחרים״.
הנני מצרף  1.50ל״י בצ׳ק  /המחאת דאר ,עבור חוברת אחת של
״עולמות אחרים״ מספר ...............

כתובת .................................................................. .......... :

מרכז
עדשות מגע
 1£11א  5 0 £א 1 1£ב< 1 £ .א 0 0

״גרוזוכפקי  -אישון לנס״
תל־אביב ,רחוב שביאור ) 5פינת רח׳
פינסקר  ,(20טל.55029 .

שעות קבלה 9-17
נשמח לשלוח חוברות הסברה
_________לפי בקשה■_________

חיש־קל ובהצלחה בטוחה
) 2־ 8שעורים של שעתיים(

קצרנות
ז כ רי ת ח י ו אנגלית

ב־אולפן גרג )בר־קמא(.
ת ל ־ א ב י ב  :גוררון • ,3ל23420* .
י רו ש לי ם . :היקיר״ ,בגליל 18
ה י ס ח . :בפעלה* ,שמריהו לוין 30

בסך הנל היה ילד  /ילד בוגר  /נער
שהפן להיות חייל חוגר / .באחד מימות
האביב ,אמר לאביו  /״אבא שמור נא היטב
על אמא  /לי אל תדאג״  /תרק ■את הדלת
מ א חוריו /מבלי לומר שלום ל הו ריו /.ח ל
פו מאז כחמש שנים לערך /אמא מחתה
אז דמעות  /עת
אבא אמר לבנו הי
קר ,לך  /שמור על
עצמך ,להתראות/ .
בסך הכל היה ילד,
כמעט תינוק  /רק
תמול חרל הוא לי
נוק / .חלה בהרבה
מחלות בילדותו /
חלש היה וחסר תי
אבון  /התרברב
תמיד עם אחותו:
״כשאגדל אהיה קצין
אי ל ץ
באווירון״ / .הוא
היה טייס אמיץ/ ,
כן סיפרו חבריו / .עוד זכור להם היטב,
מילות סוף ,דבריו  /״אני לעולם לא אפ
קיר את המיראז׳  /אלך תמיד אחריו״ /
וכן עשה.
בסך הכל היה נער ,נער בוגר  /נער
שפסק לפתע להיות חייל חוגר.
שמואל אילץ ,תל־אביב

 1וז״ס או
1שליח ?
כוחה של תנועת העולם הזה — כוח
חדש לא הוכפל כדי לתת לאחד הנציגים
שלה לרקוד על שתי חתונות :שליח ב־
חו״ל וחבר־כנסת.
במשך ארבע שנים ישב ח״ב אבנרי ב
כנסת מבלי להעדר ולוא גם פעם אחת.
בזמן ההפגזה על ירושלים ,בשבולם ירד־
למיקלטים ,התניע אבנרי את המוסטנג
שלו ועלה לירושלים המופגזת — על מנת
להשתתף בישיבות הכנסת .לא אחת לחב
בשצף־קצף בהעדרות הכרונית של חברי־
הכנסת ,וראה זה פלא ,החלה הכנסת החד
שה בעבודתה ,וכבר נרשמו לו חיסורים.
אם יצא אבנרי לחו״ל על מנת להסביר
לעולם שאיננו צריך להיות נגדנו ,מה
שלא הצליחה ההסברה הממשלתית להס
ביר ,היד .צריך לעשות זאת בזמנו הפנוי.,
אך לא על חשבון עבודתו הפרלמנטרית.
אני מציע לנכות ממשכורתו של אבנרי
את ימי הימוריו בכנסת.

זהר שלום,

תל-יצחק

• ח״ב אבנרי הציע לנכות משכרם של
העולם הזה 1692

