מכתבים
■

ועקת חקלא ים

לסיעת העולם הזה —

בעיקבות השמדת שדות החיטה של הכפר עקראבה ,נסענו מיספר חברי
קיבוץ הראל להביע את מחאתנו על המעשה.
בדרכנו לכפר הזדעזענו למראה שני שטחי מיטווחים הממוקמים באמצע
שטחים חקלאיים פוריים ,ומטרים ספורים מהכביש המוביל לכפר.
בשיחה עם תושבי עקראבה שמענו כי הם החליטו החלטה נחושה לעבד
את השדות המרוססים ,אף אם יעלה להם הדבר בדמם) .זהו מקור המחייה
היחידי שלהם ,לפי דברם(.
אנו מוחים נגד התנחלות ישראלית בשטחים חקלאים על חשבון לחמם
של אנשי עקראבה.
אנו דורשים להעמיד לדין את האשמים בגרימת העוול.
הגענו למסקנה שרק התעוררות פעילה של דעת־הקהל בארץ תוכל לעזור
לאנשי עקראבה.
אנו פונים אל כל החקלאים וכל אדם המוכן להביע הזדהותו עם מחאתנו
להצטרף אלינו.
על תוכן מחאה זו שהבאנו עימנו לכפר חתמו  30מחברי הראל:
״אנו חברי הראל מבינים כחקלאים את העוול שנעשה לכם על־ידי ריסוס
שדות החיטה שלכם ,ימים ספורים לפני הקציר.
״קבלו נא חלק מיבול שדותינו בשנה זו לאות הזדהות.״

כוח חדש בהסתדרות
אנו מודים לכם על התייצבותכם לימיננו
במאבקנו על הדרישות הצודקות.
אחדות הפועלים בתמיכת ההסתדרות
ובהנהגת הח׳ בן־אהרון מהווים כח דינאמי
להשגת התנאים הריאליים של הפועל.

יצחק גליגוכסקי,

ועד פועלי ביהח״ר עלית ,רמת־גן

■

אני שומע דפיקה בדלת .פתחתי וחטפתי
שבץ .בפני עמד לכל רוחבו ,שכני מן
הבית מול — שולמן ישלם.
בחיים לא אמרתי לו שלום .אף פעם
לא החלפתי איתו אפילו מילה .ופתאום
הוא עומד לי בדלת ,חיוך שמן זית מרוח
לו על כל החזית וביד הוא מחזיק ...בונ
בוניירה.
בקיצור ,הוא נכנס ,התיישב ,והתחיל
לנפח את השכל לכל המישפחה .היה ממש
לא נעים .הוא עם הסיפורים שלו וכל
הילדים מסביב לשולחן.
הציל את המצב אח שלי.
כל הזמן ששולמן היה מדבר ,הוא הס
תכל עליו בעיניים קרועות .לא הבין מה
הוא עושה במישפחה .בסוף שולמן תפס
עצבים ,הסתובב אליו ושאל  :״מה יש ל מה
אתה תוקע לי עיניים?״ אמר ותקע לו
אגרוף כזה שלאחי נעצמו העיניים.
אחרי זה הלך לשולמן מצב־הרוח הטוב,
והוא קם והסתלק.
שכן שליו ,גבעתיים

המדיגה
ואזרחיה
אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות
למענך ,שאל מה אתה יכול לעשות

שלושים מחברי קיבוץ הראל

סיסמה זו נכונה רק כאשר אץ הבדלי
פער כה גדולים בחברה החיה במדינה אחת.
נולדתי בתל־אביב ועברו עלי נעורים
נורמליים .אני רק מתפלא איך נשארתי

■
לתושביה ,ובמיוחד לזוגות הצעירים בה
שהם עתידה ,מוטב שיהיה אפילו מישטר
קומוניסטי ,ולא אנרכיה או דיקטטורה כפי
שכבר הולך להיות בארץ.
נסים פראנקו ,תל־אביב

■

הסוס
נגמר

מאין האימרה ״נגמר הסוס״ ?
בחיל הפרשים של אחד הצבאות קיבל
טירון את שיעורו הראשון ברכיבה על
סוס .לפני שהתחיל להבין למה ומדוע,
מוצא הוא את עצמו על הסום הדוהר.
והטירון י הטירון מתחלק לאט אבל בטוח,
אל זנבו של הסוס ונופל על הקרקע .הוא
מתייצב לפני הקצין ,ומודיע :״אדוני ,נג
מר הסוס״.
דומים אנשי תנועת ארץ־ישראל השלמה
לסוס ולטירון ,ברגע היפרדם אחד מהשני.
ציון חפץ ,חיפה

נסים פראנקו

■

עזרה לזוגות צעירים
בריא ונורמאלי בתנאים התת־אנושיים ה
קיימים במדינה לזוגות צעירים.
אבי עלה ארצה ב־ .1934בהתבוננו ב
ירידה התלולה של המישטר בכל התחו
מים ,אמר לי יום אחד :״אם הייתי צעיר
ב־ 15שנים ,הייתי בורח לאוסטרליה.״
למה?
מפני שהורי גרים בחדר אחד ,ולבניהם
ששירתו את המדינה במלחמה אין קורת-
גג לראשם.
באם המדינה לא מסוגלת להיות לעזר

כולדה
והסופרים

פגישת גולדה עם הסופרים :תיקו לטו 
בת הסופרים.
ראובן בהן ,קריית־חיים

■

יום
הדין

אנו קבוצה של דיירים הגרים באיזור צפון
ת״א .הפוליטיקה כמעט זרה לנו ,ובוודאי
שלא היא המנחה את מאבקנו בעתיד .הח

לטנו להתארגן ולגייס כספים ואנשים על־
מנת לקיים את מה שהבטחנו לעשות בעת
שהליבראלים העצמאיים ציפצפו עלינו ועל
מאות ואלפים של אזרחים תושבי צפון ת״א
והקימו על אף מחאתנו וזעמנו ותחנונינו
את ה מ פ ל צ ת ש ש מ ה ר ד י נ ג .
כבר אז הזהרנו אותם שאומנם קולנו
עתה הוא קול ענות חלושה ,אבל יגיע
יום הבחירות ,יום דינם!
אנו לא נקרא להצביע בעד רשימה זו
או אחרת ,אבל כאמור נגייס כל אגורה,
כל נייר וכל ילד לעשות הכל על־מנת לקיים
הבטחתנו ולהרחיק את הליבראליים העצ 
מאיים מראשות העירייה.
ייזהרו ראשי העיר גם להבא מלרמוס
את יופיה של עירנו ובעיקר את בריאות
ילדינו ומשפחותינו.
דליה איצקוכיץ ,תל־אגיב

בכנסייה
עם נשק

לאור הפירסומים השונים בקשר לפשי
טת המישטרה על בירעם ,צויין בכמה עי 
תונים ,כי כוח המישטרה לא נכנס כלל
לכנסייה.
מאחר והייתי נוכח במקום ,עלי לציין
שראיתי במו עיני את מפקד מישטרת צפת
מר לוי נכנס לכנסייה עם אקדח.
הערתי לאחד מקציני המישטרה שהם נכ 
נסים למקום קדוש עם נשק ,אך הקצין
דרש ממני את הפרטים האישיים שלי
והציע לי לסתום את הסה.
יותר מאוחר ,כאשר התחילו בפינוי ה
תושבים בכוח ,חסמו כוחות המישטרה את
הכניסה לכנסייה.

■ דו־
חייל,

קיום
מטרת הדתיים :דו־קיום בשילשום!
רימון כן־צכי ,חיפה

■ בוכבוגיירה
בין העיניים
״העולם הזה״  ,1823״מה קרה
באמת ?״ על האונס בדירתו של
מרדכי שולמו.

זה היה ביום שבת.
פחה לארוחת צהריים
השולחן ההורים ,אחי,
כמו שאנחנו יושבים

ישבתי עם המיש־
חגיגית .היו ליד
ילדי ואשתי.
ונהנים מהטשולנט,

 ₪לתלות
אותו
מידיעה שהתפרסמה בעיתון מעריב מן
ה* 8.8.72נמצאתי למד כי עשרה תלמידי
שביעיות הביעו ,במכתב שנשלח אל שר־
הביטחון ,את תדהמתם על ״קולת העונש
שהוטל על סרבן הגיוס גיורא נוימן״ —
)שמונה חודשי מאסר בלבד(.
הנני מצטרף למחאתם ומכריז בזאת על
הקמתו של הוועד לתליית גיורא נוימן.
מיכאל קאופמן ,תל-אביב
)המשך בעמוד (8

סבון טבק
לגברים בלבד!
לגברים,כמו
שנשים אוהבות
מיו צ ר ז\י נ ג י ו ו ז ז י ת

צה״ל

