
 וב־ בארץ ישראל תדמית את ומורידים
 כיתת־יורים להעמיד.בפני צריך היד. חו״ל

ישראל. אדמת את בכם ולזבל
 והניבול- הליכלוך את ששורפים די לא

הזה. התחתון העולם שלך. והזוהמה פה
 זקנך! את גם וישרפו זמנך יבוא עוד

שה אנשים של לחיים שנכנס כמוך שפל
 ואתה וכבוד וחיבה הערצה להם רוחש עם

 ועולם. עם קבל אותם מלכלך
כמוך! לנבזה ובושה חרפה

אנו  צייד ■
נפשי

 ״דו״ח ,1797 הזה״ ״העולם
 נאומו ז״ יהודי מיהו — לבוחר

נפצסת. אבנרי אורי של
 אורי של דבריו את לקרוא סיימתי כעת
נפ צורך וראיתי יהודי״ ״מיהו על אבנרי

 אלה דבריו כמה לכם לכתוב עמוק שי
העמו רגשותי ואת השקפתי את הביעו

 הופעתו על אותו מברך ואני ביותר קים
 בארץ המעטים על נמנה אני בכנסת. הגאה

בכנסת. יצוג שלהם לומר היכולים
ההז לי ניתנה אחר־הצהריים אתמול

 מאבקו־ ואת אבנרי את להזכיר דמנות
 לי ויש יותר, טהורה חברה למען מאבקי

 זרע את שומעי בלב שזרעתי ההרגשה
 ו־ ארצות־הברית יהודי ובין ביננו ההבנה
 זה שזרע מקווה אני שכנינו. לבין ביננו
 עם הקודמים שפגישותי כפי פרי, ישא

אמ בארץ המבקרים ארצות־הברית יהודי
 אשר במכתבים המתבטא פרי נשאו נם

 בקוריהם בעת הכרתי אשר מאלה קיבלתי
בארץ.
 הקוראים אנשים היום שישנם לכם דעו

ל הודות אבנרי, של האחרון ספרו את
אלה. פגישות

 שנים לך ומאחל אורי בך, גאה אני
ברוכה. פעולה של רבות

חל-אביב כר־עמי, משה
 השד ■

המשרת!?
 שלך ״חשד ,1795 הזה״ ״העולם
ה מעוררת הצהרתו על מוגזם,״

ישראלי. חזיות יצרן של סערה
יש בנות של לשדיהן להתייחם ברצוני

 בכתבתכם. המושמצות ראל
של כנפיהן במוטת פגם כל מוצא איני

 המשותף השוק שבנות עוד ומה בנותינו
 בממדיהן. מהן נופלת אינן האירופאי

ראייה. והא
 הירדן עמק ח., א.

 שצורפה א.ח. הקורא של הראייה •
תמונה. ראה — למכתבו

- מהעין רחוק ■

מהלב! דחוי!
 מסוכן צר, כביש הוא עכו־נהריה כביש

 הרכב רוב עובר זו בדרך לפורענות. ומועד
 צפונה. הנע והצבאי האזרחי

נתקלתי זו, בדרך בעוברי פעם, לא

 בפצועים תאונה, בסימני הפוך, רכב בכלי
 המצליח כל תאונות. בהרוגי אף ולעיתים

 היה הראוי מן בשלום, זו דרך לעבור
שהחיינו. ברכת שיברך

 הממשלתיים המשרדים אין הרב לצערי
המצב. לתיקון עושים בדבר הנוגעים
 ולאיזה השילטון, ממרכזי רחוק הגליל

 הלא הצפון, בכביש קורה מה איכפת שר
 שנים לכמה אחת נאלץ הוא כאשר ממילא
 הוא לאזור, לבוא לרוב) בחירות (לפני
במסוק. מגיע

 לא חשובה עכו־נהריה כביש הרחבת
 בכביש אחר. ביטחוני צורך מכל פחות

 אני שבגבולות. מזה קטן לא הקטל זה
והמ מהרו בדבר: הנוגעים לכל בזה קורא
 בעכו, המסתיימת האוטוסטרדה את שיכו

הדבר. בנפשנו כי נהריה, אזור עד לפחות
נהריה ארד, יוסי

מצפצפים העבריינים 8

החוק על
 עבדת ליד בוואדי צולמה זו תמונה
 א׳ עירוני תיכון שמיניות טיול במיסגרת

שארם־א-שייך.—אילת לאזור
בחורים מנוקב השלט כי להבחין קל

והחורים השלט
נשק מכלי יריות

 מכלי־נשק, .יריות על-ידי נוצרו שכנראה
אסור. שכאמור דבר

שיש מי ואין רחוק אזור באותו החוק
 יש לדעתי זו. יפה טבע שמורת על גיח

על־כך. הדעת את לתת
תל־אביב מטלץ, דניאל

כהנא הרב 8

,,העולסיהזה" על
מפעי הסתייגותכם את שקראתי אחרי

 את לעכל לי קשה כהנא, הרב של לותו
אומרו: בשם כאן מביאו שאני הסיפור
 מכובד ביהודי פגש כהנא מאיר הרב

וכי אם אותו שאל היתר שבין מישראל
 של התקפותיו על להגיב הרב מתכונן צד
 אין (שאגב, כהנא הרב נגדו. אבנרי מר

 גדול) ישראל אוהב שהינו על־כך עוררין
כך: והשיב השאלה על תמהונו הביע

יהו ובראשונה בראש הינו אמרי ״מר
 על־ידי שנבחר יקר יהודי ואפילו די,

 גם הינו זאת עם לכנסת. רבים נציגים
 אך במחלוקת) שנוי (אמנם עיתון עורך
 לצאת חובתו גם ואולי זכותו וזו נפוץ,

 עימם. שלם שאיגו ורעיונות ריעות נגד
ל אבנרי מר עם נפגש הייתי לוא ברם,

 אין עיניים בארבע קלה שעה של שיחה
 על היום שלו הנוכחי שהרושם ספק בי

לחלו משתנה לא אם היה ערכים הרבה
יותר. מתמתן לפחות — טין

 או להגיב שש שאיני נוספת ״סיבה
 בשל היא אבנרי עם למחלוקות להיכנס

 כיום המחייב הבין־לאומי היהודי המצב
 של בכיוון ופעילותנו מרצנו את לכוון

ה והארצות מארצות-ערב יהודים הצלת
 להם שיש יהודים יש ואולי קומוניסטיות,

ה במת עיתונות, של המצויינים הכלים
 מתעלמים ובכל־זאת — וכד נוער כנסת,

 ומנצלים בגולה, אחיהם הצלת מענייני
 אחינו את דווקא לנגח הנ״ל נישקם את

להת נוח שהרי ביתם. בתוך בני־ישראל
הגוי.״ את מאשר היהודי את קיף

רמת-גן לוינגר, נועם

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרח. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות
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