
י שאנס־רוצח ב ר להע אין זאת. עשה ע
 על- ייעשה כזה שמעשה הדעת על לות
יהודי. ידי

 לחיות רוצים אתם כזאת זוהמה ועם
לכם! תתביישו בצוותא.

למח אוסף הייתי בי, תלוי היה זה אם
 הערביים הפועלים כל את המיקרה רת

וקו בסביבה היהודיים במשקים שעובדים
תל־אביב ר*, א.בתת־מיקלע. אותם צר

 בלי במערכת התקבל זה מכתב •
 בצדק, התבייש, הכותב כי נראה חתימה.
 נתפס לא כה עד בשמו. עליו לחתום
 מוצאו זהותו, על דבר ידוע ולא הפושע
הרוצח. של וריקעו

י,"8ה״בי.בי. ■

ישראל" ״שידורי לעומת
 שנה 50 מלאו שבועות מיספר לפני

העו בכל המפורסמים הב.בי.סי. לשידורי
 בשידורי שלא שלהם, באובייקטיביות לם

 החשוך במנגנון ישירות התלויים ישראל
וממשלת־ישראל.

הדוקו הסרטים מפורסמים היתר בין
בטל השידורים הבי.בי.סי. של מנטריים

 גם לקלוט ואפשר בצבעים הם וויזיה
 ברדיו לשדר החלו השבוע בשחור־לבן.

סטריאופונית. בצורה קלה מוסיקה שידורי
 הקולות את לשמוע חווייה ממש זאת

לרמקול. מרמקול עוברים
לונדון וג׳ודי, ג׳ז

 וג׳ודי ג׳ו הקוראים של מכתבם •
הדו מגדל תצלום עם גלוייה על־גבי הגיע

 הבניין שהוא בלונדון, קליבלנד. ברח׳ אר
גוב תמונה). (ראה בבריטניה ביותר הגבוה

ש התשדורת אנטנת כולל מ׳, 106כ־ הו
 טון, אלף 13 שוקל המיגדל בקצהו.

 לחיזוק גמישה פלדה טון 95 שמתוכם
 לחיזוק מעודנת פלדה טון 685ו־ הבסיס

 את לספק כדי נבנה המגדל עצמו. המיגדל
 הטלקו־ שירותי של הגודלת התיצרוכת

בבריטניה. מניקציה
 האמונה ₪

בניויוו
 שבוע פסוק ,1834 הזח״ ״העולם 1
תון | מון שהופיעה מודעה מ ב ביו
 קודס״. ״אל הערבית שפה ן

 של לגל גרם הפלא, למרבית הפירסום,
המו לשון וזו מוסלמים. כמה בקרב זעם,
נו: על שנכתבה המקורית דעה די  י

 ראמדאן / מהאמונה חלק הוא הנקיון
 כן אם — ראמדאן / האמונה חודש הוא

 את נא ציבעו / הנקיון חודש הוא —
 שנה / החדשים טמבור בצבעי בתיכם

מבורך. צום טובה
 נצרת משעור, מטפי

 ב־ שהופיע המודעה תירגוס נוסח •
אמו חודש הוא ״ראמאדן הזה: העולם

 את איפוא נא, צבע ונקיון. טוהר נה,
ביותר. החדישים טמבור בצבעי ביתך

8פרובור!טרי

זדונייט
 בעיתונות מופיעים בפעם פעם מידי

 המטילים ומכתבים מאמרים הישראלית
 ארלוזורוב חיים ד״ר ברצח האשמה את
 יצא ספר גם פלסטינים. ערבים שני על

המש אחימאיר: אבא מאת בארץ לאור
 רוצחיו על הנפשעת העלילה ובו פט,

כביכול. הערבים,
הציו בעיתונות קורא אני אלה בימים

 לאחר מייד בן־גוריון קבע ״כאשר נית:
שהסי אלה אשמים כי ארלוזורוב, רצח

״מאז הלאה: קורא ואני נגדו...״, תו
 לא כי שאם פעמים, וכמה כמה הוברר

בו...״ היו ארלוזורוב נגד המסיתים ידי
 ההסתה היא העובדות מסילוף גרוע

 דיעה למצוא אפשר הערבים. והשמצת
 מאת ב׳, כרך בזכרונות, אפילו נאמנה

ריון: דוד  רשמת ״מדוע (ז׳בוטינסקי) בן־גו
 מישפט חיסול של הסעיף על־יד שלילה

״אחימאיר — רוזנבלט סטבסקי,  (בן- ?
 על נדבר שלא מוטב לו: ״אמרתי גוריון)
 אענה: בשאלתך תפציר אם אבל זו, שאלה

).209 (עט׳ ארלוזורוב.״ את רצחו הם כי
 בעזרת יבוא לא הערבים עם השלום

זדוניות. פרובוקציות
והריה פומרנץ, אליעזר

 ,,מצדה" ■

ם לא קו ת

ה הנפץ, מליאות המעטפות גל לנוכח
 בירות לכמה שהגיעו הרגיל, וגם פוליטי

אי ולכמה ערביות
ב ערביים שים

 לנוכח וכן עולם,
 כמה של הריגתם

 אשר מנהיגי־טירור,
 יהודיים אירגונים
ל מיהרו עצמאיים

 הקשר על הודיע
 לבין בינם העמוק

 אני אלה, מיקרים
לאנ־ להציע רוצה

ש־ טי־טירוריסטים
ל* סיסמה בינינו :מאבק פורשנר

תקום!״ לא מצדה ״שנית
חיפה פורשנר, חגי

א ן הנ א פ ל

מרוצה: עוד מכתבה
טרוריסטיות לא ו1ח1.זא
 ישראל, אזרחי שכל רוצה הייתי
 על ידעו הכנסת, חברי גם ובכללם

 משמר- פשיטת עקב שנוצר המצב
הפרוצות. על הגבול

 אל מתנהגים משמר־הגבול חיילי
 טי־ או חבלניות היו באילו הבחורות

ובאלימות. בכוח :רוריסטיות
 המסתובב שוטר לעצמכם תארו

ומר דיזנגוף בכיכר הפרוצות על־יד
 שהוא בגאווה שלו החברים לכל אה

הת כמובן יוצר הדבר פרוצות. עוצר
 ב־ בדרך־כלל מסתיים וזה קהלות
סקרנים. עוברי־אורח עם תיגרה

 הזה הנורא לאיש נוח הזח המצב
 מיש־ מפקד עופר, דוד לו שקוראים

 הוא זה עופר תל־אביב. מחוז טרת
הפעו ולדעתו כזה אמביציוזי אדם
להתקד עוזרות הפרוצות נגד לות

מותו.
 למיל־ יוצאים ״אנו :כשאומרים

 לכל הכוונה הביריונות״, נגד חמה
 עושים שהם היחיד הדבר אבל דבר.

וספסרים. פרוצות לעצור זה
שהפ ויאמר עופר מר יקום אולי

 מביתו הלקוח את לוקחת רוצה
 אולי או, ז לה שישלם כדי בכוח
פרו תהיינה לא שאם יאמר הוא
היו לא צות  נדמה לי ז לקוחות י

 את לקורבן להם ימצאו שהלקוחות
 בן־יהודה ברחוב שגרה השכן בת

אותה ויאנסו עומדת אני בו במקום

 כבר. שעשו כמו המדרגות בחדר
 לגברים להגיד יכול עופר מר אין

 חסרי שהם כאלה יש להתאפק.
ב חולות נשים להם שיש או נשים
ז אלה יעשו מה בית.

 לזו- ללכת יכולים שאינם כמובן
 כל ל״י. 200־100 ולשלם נות־צמרת

 לביז- ל״י 20־50 הוא תקציבם
 האלה לאנשים מגיע לא האם בוז.

רו שהם מה בכספם לעשות זכות
ו צים

 להיות חייב שזה אומרת אינני
 שלא מקומות יש אך בתים. בחצרות

 המישטרה מדוע אחד. לאף מפריעים
ז לנו מניחה לא

היר שברחוב לי סיפרה חברתי
 מכל שנלקח בשכר שוטר עומד קון

לע לפרוצות להפריע כדי השכנים
בוד.

ב אזרח שכל רוצה הייתי לכן
 :כוח-אדם יש מה על ידע מדינה
 האמריקאית לשגרירות ששייך שוטר
ב הבתים כניסות על ושומר עומד
הירקון. רחוב
 הקל הדבר זה פרוצות לתפוס בי

 עוד יש מכות. בליווי בייחוד ביותר,
וכמו ארנקים וחוטפי פורצים גנבים,

 היו לו מוטב וחולי־מין. אנסים בן
פוש בתפיסת מירצם את משקיעים

 תפיסת מאשר לציבור מסוכנים עים
זונות.

תל־אביב מ., ש.

להיטלי דומה
— ״בהנא ,1831 הזח״ ״העולם

פר על יהודי״, פירר של דרכו
 הליגה מנהיג של האמיתי צופו

יהודית. להגנה
ולא יהודית להגנה הליגה איש אינני

 על להגיב אני מוכרח אולם כהנא. מאנשי
לכהנא. בקשר אבנרי אורי של כתבתו

וראי ושפלויות ניבזויות המון קראתי
דב וגם שלכם. בעיתון טינופת המון תי

האמנ לא אבל קטנה. בכמות טובים רים
 בין להשוות כזאת לשפלות שתגיעו תי

וזיכרו. שמו ימח היטלר עם כהנא הרב
 המשווים צוררינו מכל טובים אתם במה
הערבים? כלפי להיטלריסטים אותנו

כפר־סבא סקיכי[, ש.

שיפלות ס

ה חשבון על ג׳נטלמן להיות קל כמה
ם... של כסף חרי א

 בכל הישראלים של המוסרית השיפלות
מע והפרטיים, הציבוריים החיים, שטחי

 להשחית! חמתי את לה
בישראליותי! בוש אני

חולט גורדגיט, חנן

לינץ'

מופרית
 ״טובים״ יהודים כמה של התביעה

של שהיא הפיצויים את לגרמניה להחזיר
 חוצפה היא — שכולות למשפחות חה

זעמי! את המעוררת

ישראל ח8ו3
 ״הרגעים ,1835 הזה״ ״העולם

 הי- על רוברטה״, של האחרונים
וחצי, 13ה- בת הילדה של רצחה

סרבי. רוברטה
 של והרצח האונס למיקרא נזדעזעתי

ד בת רוברטה הילדה  וחצי. 13ו
מילה בחצי אפילו מזכירים אינכם מדוע

■ ג מ צ י י ת מ ־ א ץ ״ ו ת י ס כ ״

ב״כפית״ משמאל) (עומד וחצקל (מימין) כרנשטיין
האחרון המוהיקני

 ״, מ,כסית׳ סולקו וגולדה ״שזר ,1836 הזה״ ״העולם
 איש־ חצקל עם שכאלה״ ״חיים הטלוויזיה תוכנית על

כסית.

 אני בתוכנית, ובצילומים בדברים להשתתף שנתבקש כאחד
הת בגלל עצמה. בתוכנית ולחצקל לכסית לי, עלבון רואה

 שעשו שחקנים מיספר של ותרבותית הוגנת בלתי פרעות
 חולשה שהראה התוכנית עורך ובאשמת צחוק, מהתוכנית

הבלגן. על להשתלט השכיל ולא
אנ מפי ביטוי לידי באה ולא מסולפת יצאה התוכנית

 הפיצוי את לכסות לה ולתת לתוכנית להוסיף שיכלו שים
לה. חייבים והם לה. חייבים שהם

 ולכסית, לחצקל נאמר נשארתי האחרון המוהיקני כמו אני
 הזיכרונות ומאות מאז. באמתחתי שמורים צילומים ומאות

בתוכ ביטוי לידי באו לא פסית, מפיות על שעשיתי והציורים
 תמיד מחיר בכל שמתיימרים מוקיונים כמה באשמת נית

!שלהם השחצני האף את להכניס
 כואב זה לי, באשר עלבוננו. עם ונשארנו יצא שכך לי צר

אין לי לכך. שגרמו ולאנשים התוכנית לעורך סליחה לי ו
 (והרי האמת את משקפת אינה שלכם שהכתבה לי צר

 מלחיות רחוק שהם צילומים ונבחרו האמת) בעד לוחמים אתם
שמי. נזכר לא מילה ובאף הסית, של להווי נאמנים

 כסית על צילומים מאות מתוך אחת תמונה מצורפת
ומכסית.

תל־אביב ברנשטיין, משה צייר

ם 18379 הזה העול


