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היסטורי
 ״תחבטחה ,1881 הזח״ ״העולם

ארץ־ישראל״, לערביי האלוקיה
 ד״ר הקורא של למערכת מכתב
 כי הטוען רוזנבאום־נרקיט, שלמה

 על שווה זכות ולערבים ליהודים
ארץ־ישראל.

 ההיסטורי* מניתוחו עמוקות התרשמתי
רוזנבאום־נרקים. שלמה ד״ר של אתנולוגי

ש כמותו, הרגשתי וגם חשבתי מזמן
 המכריע בחלקם הם ארץ־ישראל ערביי
 אדמתם מעל גלו שלא אבותינו צאצאי
ה רומא וגזירות השני הבית חורבן לאחר

 מכאן אבל הנוצרית. וביזאנטיון אלילית
חלוקת — ידו על המוצע הפיתרון ועד

היילסרין מרדכי
בטלית אוחזים שניים

 ערבית ומדינה יהודית למדינה ארץ־ישראל
הדרך! רחוקה — (פלסטינית)

 ארץ־ישראל של הפיתרון דווקא לדעתי,
 מדינת־ישראל והיא: השלמה (המערבית)

 — היהודי הרוב שילטון תחת הנוכחית
 של מזרחה על ערבי שילטון ולעומתה

 מהווה ההאשמית) ירה (ממלכת ארצנו
 שניים בבחינת: היסטורי, צדק של מעשה

 — שלי,׳ ,כולה :אומר זה ;בטלית אוחזים
 יחלוקו!״ — שלי׳ ,כולה אומר: וזה

 שנים יובל לפני כבר נעשתה זו חלוקה
 כשר־המושבות בתפקידו צ׳רצ׳יל על־ידי

 עבר־הירדן אמירות את כשיצר הבריטי,
 סבו עבדאללה, של שילטונו תחת המיזרחי,

חוסיין. של
עין־כרס היילסרץ, מרדכי
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ידין ליגאל
— ״תשקיף ,1881 הזה״ ״העולם

 להצטרף פנייה דחה ידיו יגאל
לליכוד״.

ל להצטרף סירבתי כי נאמר, בידיעה
 בריאות. מטעמי הימני ליכוד

ובכן:
אלי, פנו לא )1
מסרב, הייתי פנו, אילו )2
 מיפלגה. לכל מסרב הייתי )3

שייך שאיני מכך נובע היה הסירוב
לש בוודאי תשמחו שהיא. מיפלגה לאיזה

ביותר״■• תקין בריאותי שמצב מוע
ירושלים ידי[, יגאל

 גיהיגום ■

הגהיגה
 בעלי מיליון מחצי יותר בישראל יש

 גם הם רובם, או שכולם רשיון־נהיגה,
 זכות בעלי רובם או וכולם רכב, בעלי

ממורמרים! וכולם לכנסת, הצבעה
 וקנסות, ותקנות, חוקים, של בים טובעים
 והסיירים המישטרה, של ודו״חות וגרירות,
 לפרט צריו אני וכי — למיניהם והפקחים

 בכבישי וחנייה נהיגה של הגיהינום על לכם
הארץ?

 זרקו 1יד לטובעים תנו היא: הצעתי
 ישירות, אליהם תיפנו הצלה! קרש להם

 חוקים נגד ומאבק והגנה עזרה בהבטחת
 גדול שחלק בטוח ואני דרקוניים! ותקנות
 עבורכם יצביעו הנהיגה, רישיונות מבעלי
לכנסת.

תל־אביב ׳ם. י*
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, חיבור חיסור, פעולות של
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— מדיגות שמי ■

אחת! דרך
ש או הבולשביקית: כברוסיה בישראל

 שמקבלים או דורש, שהשילטון מה עושים
מכות.

 יהודים להעניש כדי הכל עושים בישראל
 היהודים. במדינת להתיישב רוצים שאינם
 ישר לרומא שעברו ברית־המועצות יהודי

 לאיזו לנסוע בכדי בווינה הקליטה ממחנה
 (איזו שירדו ואלה אחרת, מדינה שהיא
לנ בכדי לרומא מישראל משונה!) מילה
 מהג׳וינט עזרה כל יקבלו לא הלאה, סוע

ומהיאס.
 ממך שדורשים מה עושה אינך שאם כך

ה מחלקת ומנהל פלד נתן שר־הקליטה
 אומרת זאת נרקיס, עוזי בסוכנות קליטה

 שתמות השניים ידאגו בישראל, שתישאר
ברומא. ברעב
 היהודיות־הסוב־ למישפחות שנשארו כך

דרכים: שתי ייטיות
ה לרוסיה לשוב בכדי הכל לעשות א)

בולשביקית,
ל לנסוע הכנסייה ובעזרת להתנצר ב)

כלשהי. מדינה
 באים עוד למיניהם והפלדים והנרקיסים

 כשהם בריתשזמועצות לשילטונות בטענות
דרכים. באותן פועלים

יתשליס קליפר, כורים
 איש ■

השגה
 שחשבתי האנשים מכל אותי. הפתעתם

 של השנה איש לתואר כמועמדים עליהם
ש האחרון האיש אריק היה הזה, העולם

בו. שתבחרו חשבתי
ובאו אריק, כלפי הוגנים להיות הצלחתם

הטמו הגדולה הסכנה את להבליט שעה תה
 כמדינה ישראל של עתידה לגבי בו נה

מתקדמת.
אביב תל־ שטרנפלד, יוסך

ב בשעתו ששירתתי עבורי, אפילו ...
 אריק של פיקודו תחת 202 הצנחנים חטיבת
 כדי עליו שלכם השער בכתבת היה שרון,
אודו ידעתי שלא פרטים הרבה לי לחדש

 על הפרק מאלף סבור, אני במיוחד, תיו.
 אריק את שמכיר כמי אריק. של הוריו

הניגודים מקור את לגלות הופתעתי מקרוב,

)1941(( והוריו שרון אריק
מאלף .פרק

 של ההפוכה באישיותם כנראה שהוא שבו
הוריו...

 ירושלים ד., מ.
 ורה — ואמו אביו בחברת אריק !•

 ראה — 1946 בשנת שיינרמן וסמואיד
תמונה.
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צעירים לזוגות
לדואגים הצטרף חולון עיריית ראש גם

)12 בעמוד (המשך

1663 הזה העולם


