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 נגד להיאבק יהודי מצפון בעל כל על
 ונישול הערבים אדמות הפקעת המשך

 זה מעשה־תועבה מאדמותיהם. הבדווים
 פושעת. טיפשות עם רישעות בו משולבת
 ה־ על־ידי המדינה, בביטחון גם הפוגעת
העשוקים. בלב שמעוררים שיבאר.

מעוניי־ ממשלתנו שאין נדמה לפעמים
מדי בתוך הערבים אזרחינו את לשלב נת

 למחנה אותם לדחוף דווקא אם כי נתנו,
לגירושם. אמתלה ליצור כדי — אוייבינו

יתל־אביב ליין, חנה

הפרטי הקו
בר־לב של
ה את ״להדק לכתבתכם בקשר

״ולהמריא — חגורה  הזה (העולם !
 השר של הפרטיות הטיסות על )1940
צה׳׳ל. במטוסי בר־לב חיים

 בהיותו בר-לב, חיים את ראיתי
 לשדה־ נהגו על-ידי מוסע רמטכ״ל,

 מטוסו את מטיס היה משם דוב,
 לדרך מייד יוצא כשהנהג לתל״נוף,

ל...תל־נוף. מהר להגיע כדי
נתניה שגי־פ, יצחק

אקטואלית נוסחה
ירידה. = דמעות + יזע + דם

חיפה שמעון, יפה
ל״אל־על״ פנייה

 חברת האם היום, נתונים אנו בו במצב
 לתת להפסיק שכדאי חושבת לא אל־על

 מתנה זו ? לעובדיה חינם כרטיסי־נסיעה
נסי תקבל דיילת־קרקע שכל מאוד, יקרה

מס לדעתנו, בשנה! פעם לחוץ־לארץ עה
 שנים בשלוש פעם המתנה את לתת פיק
העבודה. בסיום פעם או

החב היתה כסף כמה לעצמכם תתארו
 כל את מכרה אילו לקופתה, מכניסה רה

חינם. שניתנים הכרטיסים
תל־אביב קוראים, קבוצת

הגוראיס הימיים
 של למערכת למיכתבו תשובה לי יש

ב תלאותיו שגולל בר, אפריים הקורא
 החגים בתקופת בבית־כנסת מקום מציאת
):1939 הזה (העולם
 חגים״ של ״יהודי אלא דתי, אינני

 ארצה עליתי אני גם בר. אפריים כמוך
באר כמוך השתתפתי לא אמנם .1948ב־
 צעיר כנראה, היותי, (בגלל מילחמות בע

 ידוע אולם מהן. בשלוש רק אלא ממך)
 שהרוצה — בארץ אחד ולכל לך לי,

 בימים בבית־כנסת מקום לעצמו להבטיח
קו מיספר שבועות לגשת עליו הנוראים,

 כר־ ולרכוש לשלם לבית־הכנסת, לכן דם
טיס־ישיבה.

 שאלת ללא' התיישבת פשוט כנראה
 אליך פנו ולכן לך, לא במקום רשות

המקום. את לפנות וביקשו
 של מקומו לקחת בא כשאתה להבא,

המו חזך, על בולט פתק שים אנא אחר,
 ושיש מילחמות בארבע שהשתתפת דיע
 מקומו לך מגיע ולכן בצבא, בנים לך
אחר. של

חולו! פרמי, בנימין
הישר? השכל איפה

 רמאים סרסורים, זונות, הם היהודים כל
 סטא־ כמו טיפוסים מיספר בגלל הכל —

).1939 הזה (העולם וויסקי?
 נובעות קולקטיביות והאשמות הכללות

 חינם אי־יושר, כמו זו, ותכונה מבורות,
בינלאומית. תופעה
אי גנבים, הרומנים כל זה, מתכון לפי

ה חבר הוא איטלקי וכל שתיינים, רים
מאפייה.

 מול הישר, השכל איפה רבותי, אנא
קדומות? דיעות

בלגיה אנטוורפן, קופל, א.
 כזאת. טענה הציג לא הזה העולם <•
 מם־ של הכלכלית שהמדיניזת קבע הוא

בינ לרמאים גיבוי הנותנת שלת־ישראל,
 שלילית תדמית מחזקת יהודיים, לאומיים

בחו״ל. זו

1942 הזה העולם8


