
מכתבים
 - קצ׳לסיןי גכד ■

גכון בעד
קצ׳לס־ אפריים של מועמדותו דעתי לסי

 מועמדות היא המדינה, נשיא לכהונת קי
, ת י ת ג ל פ י מ ת ק ה ב ו  של רק לא מ

 בתוכה מפא״י של אלא העבודה, מיפלגת
 ומטרותיה מפא״י. בתוך ״הגוש״ ושל

אגר השתלטות ורגילות: בהחלט שקופות
 מישלט ועוד אחת עמדה עוד על סיבית

בישראל. השילטוני־ייצוגי במערך אחד
 המדענים, כל כמו קצ׳לסקי לכך, נוסף

הפוס סגולות התמחות, וחד אופק צר הוא
המדינה. נשיא מלהיות אותו לות

 הוא נבון יצחק הרי זאת, כל לעומת
 רחבים חוגים של על־מיפלגתי מועמד

ליש וייצוג סמל בו רואים אשר ביישוב,
 לו יש ישראל. של ולרובה החדשה ראל

 טוב, נשיא להיות הדרושות הסגולות כל
 מדינת־ ואת בוחריו את ומכבד מכובד
 לכן הראוי ומן ומבחוץ. מבפנים ישראל

 בעד ויצביע יתלכד בישראל העם שכל
 היהודים, מדינת של הבא כנשיאה נבון

ולאז למדינה ולכבוד לתפארת זה ויהיה
רחיה.

 המחפשים אלה את לפרק הזמן הגיע
 ובכל מישרה בכל מיפלגתית שתלטנות

 לחופש הזמן הגיע ודי! מספיק מקום.
 מ- חופשית לבחירה לב, לרוחב דעת,

מרו שיהשביעתנו קטנונית אינטרסנטיות
קץ! לזה לשים ויש קץ. אין עד רים

מאוחד עין־חרוד ליבנה, עמי
בפה אהד ■

בלב ואהד
 נוספת שפה שומע ואני מזלי לי נתמזל

שמעתי זרה רדיו בתחנת לעברית. פרט

נכון יצחק

 גינתה האדם לזכויות האו״ם ועדת כי
 ברדיו בשטחים. פעולותיה על ישראל את

 פשוט זכר. לידיעה אין שלנו ובעיתונות
מהציבור. נוחות בלתי ידיעות מעלימים

העו חושב מה לדעת רשאי אני האם
בשמי? הפועל בשטחים המימשל על לם

חיפה נחמיה, ש.ב.
 פילטר 8

בבקבוק
 קל משקה בקבוק קניתי אלה בימים
 ובתוכו הידועות החברות אחת מתוצרת

ר היה ט ל י . -של פ ה י ר ג י ה את ס
לבדי אותו ושלחתי פתחתי לא בקבוק

ה תצלום מצורף במישרד־הבריאות. קה
הסיגריה. פילטר מסומן ובחץ הנ״ל בקבוק
 המשקה את המשווקת שהחברה רצוי

 הפיקוח תהליכי על השגחה בייתר תנהג
והייצור.

 תל־אביב פנחס, ישראלי
תמונה. ראה — והפילטר הבקבוק י•
 הראווה ■

מיותרת
ה בשמי ינועו מטוסים מאות ״ארבע

העיתונות). (מן העצמאות״ בחג ארץ

■גול חלמה ״אח
מר.

ם או ת פ

 של בכוחו ספק המטיל מישהו יש האם
 הרעש, הזה, הביזבוז מה לשם צה״ל?

והשוויץ.
אמ חסרי חיילים מיספר לשכן מוטב

 ההיגיון אומר כך הזה, הכסף בעד צעים
ראשון־לציט בלומברנ, מאירהבחינות. מכל

ישראל ם

 מימיה את המטיל הקטנצ׳יק הערבים:
באיזור. ארה״ב של

 כספו על המשחק הקיביצר האמריקנים:
מפרנסו. של

זה. על לדבר לא מוטב הרוסים:
הכפר. משוגע האו״ם:

בן־אהרון. ראה השכירים:
ב בשר־תותחים שיש זמן כל :הימין

הטון. את נותן אני שפע,
.נגד אנו :הנפש״ ״יפי . אבל. .

 זה ואם טוב זה ״אם :בידור״ ״סיסמאות
 עבדי תירא ״אל חזרה.״ דרך עוד אין רע,

 שפת ״על אתה.״ אריה גור הלא יעקב,
וישן.״ לי שוכב אני הירדן

חיפה קריית־שפרינצק, גונן, מרדכי

קצ׳לסקי אפרים

 אפרים של מועמדותו שעלתה רם *ץ
 המיועד הנשיא לתפקיד — קצ׳לסקי

 התיק- אמצעי כל נבחו — ישראל של
 האיש״. הוא נבון ״יצחק בזכות שורת

להק ביקשה קיר, אל מקיר הכנסת, גם
לנשיאות. מעלה, שלה, היו״ר סגן את פיץ

 נבון? פתאום מה היא, הספקנית השאלה
 העם? איש הוא בנשיא רוצים אנו האם

מעם? מורם או
 את לבקש שיצא האיש קיש, בן שאול

שני היה — המלוכה את ומצא האתונות
 מיד, הוכיח תרומיותו את יחד. גם הם

גלעד. יבש במעשה הראשונה, בקדנציה
 עתה ולעת ימים, עול איננו נבון יצחק

טובים ג׳ובים עם משלנו. אחד ״רק״ הוא
 דיפלומט ראש-הממשלה, מזכיר מורה, —

סימ וח״כ צור), ליעקב (בהשוואה ווטר
 שליקט האיש הוא :לציין שכחתי פאטי.
קישור דברי להם וחיבר עממיים שירים

 ספרדי. בוסתן המסחרי המחזמר עבור —
 את קיבל לא הטנה־מאקא המערכון עבור
בתיאט־ השנה כמחזאי המדינה נשיא ורס
•יו•

 כס את יאייש אם שנבון, גם, דובר אך
 ל־ מצפוני בלם להיות עשוי ;נשיאות,

 השילטון. זחדלי
 כך? על לחלוק מותר

 זה מצרך עונדים לא נולדים. מצפון עם
 של מצפונו נרדם כיצד .52 בגיל :מדליה

 הוא לבון? פרשת בתקופת נבון צחק
 שכאלה, חייס הבידור בתוכנית זאת וסביר

 ״אמרתי הקטן: המסך ככוכב הצטיין :ה
 העם רבנו... משה כמו אתה בן־גוריון...

לנחם כביר, אומץ־לב לו...״ סלח לך... טא

ובון?-
 הבוס. גם שהוא השואג. האריה את כך

 אל לזעוק או בדומיה, להתפטר במקום
האיש!״ ״אתה :הנביא נתן כמו — דויד

ב שהלכו ותיקים, מפא״ייניקים אפילו
 שנים, עשרות הדגול המנהיג אחרי עיוורון

 ״עסקנים העיתונאית בעגה המכונים אלה
 גילו, וג׳ובניקים״, קארייריסטים, אפורים,
 לבון פנחס למען לחמו הם מצפון; פתאום
 :דוגמא כיסאות. ואיבדו אבודה, מלחמה

 לאחר מהרשימה שנעלם ח״כ, כסה, יונה
 — משבר שעת היתה זו הנפל. מרד
 פרס וקיבל למצפונו, בהתאם פעל ונבון
תפקידו. סיום לאחר
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ש הנוראה במהומה נבון היה היכן ץ
לש מותר סובלן? פרשת סביב קמה !

לא? אול,
 רע, לא טוב, לא העם, איש באמת הוא
כמונו. רגיל,

חפצנו? זה בנשיא האם
מפ מרכז קולות 221 שקיבל הקנדידט

 לא קצ׳לסקי, של 279 מול העבודה לגת
 במישאל נבחר לו מוחצת. תבוסה נחל
 את בנקל מביס היה הטלוויזיה, צופי

 .יש ניחוח, איזה חן, איזה הפרופסור.
 גם רפ״י, גם בית״ר, גם הזה. לס״ט

צילינ של ספרדית גם לאדינו, גם מפא״י.
כינמון. גם סחוג, גם דר,

ביי נבוך, בטלוויזיה, קצ׳לסקי, לעומתו,
למנחה, קורא שלא שכאלה חיים אורח שן,

 החיים אלו לדבר, לי ״תן נבון: כמו
 יותר שנים שש הוא נבון כי פה.״ שלי
מקצ׳לסקי. צבר

צנוע. בצדק הצנוע. נבון שכחתי. עיקר
בצדק. לא צנוע, — קצ׳לסקי
ה עולם מדע, חלוציות, הוא קצ׳לסקי

 — קצ׳לסקי האחים ללא לגויים. אור מחר,
אי הליבנטינית. לישראל גדולה עטרת איך

 (ש־ ז״ל קציר אהרון זולת ישראלי, זה
הוז וחבריו) אוקאמוטו בידי בלוד נטבח

 עם הרצאה, לשאת האדומה, לפקין מן
 ללא צועדים אנו ולאן ישראלי? דרכון
 המדע בחידושי המצטייד השימושי, המדע

? העיוני
 יחד. גם בשנים אחזו קצ׳לסקי, האחים

 האחים נושן. ישן מיקרה כאן, לספר ראוי
במעב מפתחים בהר־הצופים, הסטודנטים

 ירושלים. להגנת חומר־נפץ לכימיה, דה
 הראש עם אלא — וכינמון בסחוג לא

היהודי.
ה ששת מלחמת לפני ימים ושלושה

 באנר דחוף צורך התעורר כאשר ימים,
 המיצ* מצד גזים להפגזת מחשש פולות
 במשך קצ׳לסקי. אל פנו? מי אל רים,

 במכון שלו המעבדה עסקה ימים שלושה
 נגד חומר בהכנת עובדיה, כל על וייצמן,
 הקו חיילי לכל שחולק גזים של השפעה

הראשון.
 הוא סופית, כמעט, שהוכרע- הוויכוח

 בכנסת, כסא בלי ישראל. מנהיג דמות על
 מעם. המורם האיש עבור מצביעה אני

 געפילטע-פיש. על בטלוויזיה מספר שלא
 מלכת פעם שהיתה חתיכה אשה לו ואין
שכחנו. כבר מים. מלכת או — יופי
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 ובכל הדתות בכל גמור כופר בתור
 ומסתכל מהצד עומד אני למיניהם, האלים
ה נגד היהודים במילחמת נייטרלי באופן
 המוח איפה :לי וחושב .הנוצרי מיסיון
ה שיטת שלכם? לתהילה הנודע היהודי
 חל־ ,אווילית עלובה, כל־כך שלכם לחימה
לעולם. תנצחו לא ככה מאית.

 לניצחון ויחידה אחת דרך רק ישנה
 מבחינה הנוצרים על להתעלות אמיתי:

! ת י ר ס ו  ולעולם לעם דוגמה להראות מ
המו תורתכם חוקי על־פי חיים אתם איך

 הדרך זוהי היום־יום. בחיי למעשה, סרית
ת תהיו כך רק אבל — הקשה מ א  ב
לגויים״. ״אור

 הדרך את לעצמכם בחרתם זה במקום
כב נבחר״, ״עם של התרברבות הקלה:

מנצ ככה ואלימות. איומים בליווי יכול,
לא. שם ואפילו הכדורגל, במי&־ש רק חים

 חולח פחי, ישראד

מר!פהים מדוע ■

הפשוט? האזרח את
 צריך ״מי ,1852 חזח" ״העולם

ל מכתב ?״, הרבנים את לממן
 לוי ש. ד״ר הקורא של מערכת

 לרבנים משכורות תשלום נגד
המדינה. מקופת הראשיים

ה הקורא מתמרמר מדוע מבין אינני
מש משלמת שהמדינה העובדה נגד נכבד

 עלינו כל קודם הראשיים. לרבנים כורות
אח (משכורת, התשלומים נגד להתקומם

 לסנו־ נהג) + ומכונית דירת־שרד, זקת
ו אונטרמן ה״ה לשעבר, הראשיים בים

 מגדולתם לרדת להם נאה שלא נסים,
ש למרות חשבוננו על לחיות וממשיכים

אותם. השליך עצמו הדתי הציבור
זכ אמנון עו״ד או העורך יכול האם

 דירת־שרד לקבלת בתביעה לייצגני רוני
 שיפרוש בן*אדם ואיזה שרד, ומכונית

 ״המטאטא״ (כמו ברחוב לפני אדום שטיח
 אם חשבוננו). על נסים, הרב לפני שהולך

 ונסים אונטרמן כמו פשוטים לאזרחים
אותי? מקפחים מדוע אז מגיע,

תל-אביב דוידוביץ, צכי

 תודה ■

ל״מגור"
חב עובדי את ולשבח להודות ברצוננו ■

 (״סאסי״), אלפונסו מאיר, שוקי :מגור רת
 שהושיטו הרבה העזרה על שושני, הנרי

 מאיר לשוקי ובמיוחד 15.3.73 בתאריך לנו
לנדרש. ומעבר מעל בידינו סייע אשר
 מזור מושב ג׳יבלי, מרים אבני, דן

ם ש ו ר ■

חיובי
תמו הצטיירה שבארץ לקרוא היד. חבל

 של הטלוויזיה תוכנית לגבי מבעיתה נה
מתל־אביב. פרוסט דייוויד

רו השאירה התוכנית הרבה לשמחתי
בלונדון. פה אנשים על חיובי מאוד שם

וצע התפרצו הישראלים שהחבר׳ה נכון
 ועצם מוגזם. היה לא זה אך קצת קו

 דיברה בתוכנית אבנרי אורי של 'נוכחותו
עצמה. בפני
 של- זה מבין, לא פרוסט שדייוויד מה
 לא ויכוח של קלילה שעה שלנו כמו בעייה

מספיקה.
לונדון עיי,

פרסומת ■

;אימפריאליסטית
 סיסמה ברדיו מתפרסמת כשבועיים זה

ההת של הפושע המיפעל את המשבחת
 מפארת זו סיסמה הכיבוש. בשטחי נחלות

 ואת ההיאחזויות, של הרב מיספרן את
הקמתן. וקצב מהירות
 נייט־ להיות וחייב ממלכתי הינו הרדיו

שי תחנת כמו המוני לכלי אסור ראלי.
פו סיסמאות לפרסם בלתי־תלוייה, דור

שהוא. סוג מכל ליטיות
נלוזות וסיסמאות פירסומת של המשכה

ג


