
מכתבים
התקופה ברוח פיתנם

שכול. מלשון השכלתי. מלמדי מכל
חיפה לוי, מש!ה

הממ״ם שילוש
 מעגל- את לנתץ השעה הגיעה לדעתי,

 — מיתון — מילואים מ־מ־מ־: הקסמים
מילחמה.

 קריית־אתא כהן, דוד
והליכוד הס״ס איש

 על ידיעה שהבאתם להאמין קשה קצת
ה ״אוהד )1947 הזה (העולם .ס.0 קצין

 מאחרי עומד מי לחקור מבלי ציונות״
השטון. של הנ״ל המאמר

 את לקשר שנים מזה מנסים הערבים
 הוא שלכם וה״סקופ״ נאצים, עם הציונות

וכסף בשפע, כסף יש לערבים קנוי• מאמר

שלאייר ס״ם קצין
מבגין תשובה

עיתונ על ביותר שנוא היה לא מעולם
 מעלה הזה מהסוג שמאמר מה־גם אים.
שטרן. של המכירות את

 איזו פירט לא שהמאמר היא, עובדה
 הכספית מתמיכתו נהנית ימנית קבוצה

 אומר וזה שלאייר, מארטין האנס של
דרשני.

 של אוהד הייתי, לא ומעולם אינני,
 אפילו הקיצוני, השמאל) הימין(או קבוצות

 סומו אני אך המקובל. במובן ציוני אינני
 ואריק תמיר בגין, של האישי יושרם על

 מדיעותיהם) ההסתייגות כל (עם שרון
מ תמיכה לקבל יסכימו לא לעולם שהם
הנ״ל. הסוג

 של ״לוקש״ שבלעתם שתורו מוטב
הערביים. מישרדי־התעמולה
בלגיה אנטוורפן, קופל, א.

 זה בעניין פנה הזה העולם -עורך #
 ח״ב תשובת להלן בגין. מנחם לח״ב
:בגין

הנכבד, אבנרי מר
 מכתבך קבלת את בתודה מאשר הריני

.1974 בדצמבר 22ח־ מיום
ואי ״שטרן״ העיתון את קורא אינני

 שלאייר. הנט נאצי אותו מיהו יודע נני
 כלל בימינו ברור אינו ״ימין״ המושג גם

 אשר המחבל כי לב בוודאי שמת ועיקר.
 בקולנוע בתל״אביב, היד רימון את הטיל

 המרכסיזם- של נלהב חסיד היה ״חן״,
לז המנסה ״שמאל״ לך, הנה לניניזם.

קידמה. המושג עם עצמו את הות
 אבל צדדיות. הערות כמובן, הן, אלו
 נוכח לחקור מה לי אין כי תבין בוודאי

 כפי מדהימה, או אווילית ידיעה איזו
 רהב דברי על גרמני, בעיתון כותב, שאתה

שפל. נאצי איזה של
ובברכה, רב בכבוד

ירושלים הכנסת, כנין, מ.
דנכה ואמנת הליכוד
 (העולם רביך ,״המטרה: לכתבה בקשר

 טעה ינאי יוסי שמר לי נדמה ),1947 הזה
 לדבר להתייחם מבלי אחד. בדבר לפחות

בסדר, לא או בסדר היה רבץ מר אם
)9 בעמוד (המשך
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 בין הרחש לביטול אלקטרוני משתיק *

 אוטומטית בקרה כורת .£.1ו1'ה־ תחנות
התחנות. של מדוייק לכיוון
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0ם111א0 80011 מגנטי ראש 0 £.
ואט. 100 * יחלוב מחט

יציאה הספק חאט 100

 אצל להשיג
□יליט מפיצי

,53 ארלוזורוב ¥ 19 הצפירה :תל־אביב _ תצוגה אולמי
.66 הנביא שמואל :ירושלים

״ ״,-, מאירהוף. מרכז אליעזר, ק. : חיפה חי :מורשים סוחרים
6 אבות ימין .,0ה.ב. :י-ם 91 ג׳ורג׳ המלך כוכב, :ת״א

 25 החלוץ ריבר, :חיפה
 96 הרצל איתני, :כ״ש

 אוחנה אחים :טכריה
 8 עוזר חיים אורון, :פ״ת

 27 רוטשילד מושקוביץ, כת־ים:
2 ישראל אבן פאול, : י־ם

 2 קריניצי ריגר, :ר״ג
 36 געתון גיורא, :נהריה
 15 הנציב תלאור, : נתניה
 73 הרצל יולזרי, : רמלה

 17 שמאי לוי, :י־ם
54 ביאליק מוניטור, :ר״ג

 ב׳ מרכז מימון, : אשדוד
 ־גנין סיגנל :השרון רמת

 א׳ מרכז אשקור, : אשדוד
 9 מרכז מריו, מיקי : ערד

15אחד־העם שחר, רחוכות:

£ 5א0 7 £'1>/1/1/0/+
 :ראשוני צורך

 יהודית־ערבית ״הבנה״
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 בשעה ,11.1.75 במוצ״ש ייערך
 בימ-סוקו- באולם בערב, 8.30
תל-אביב. ,4 קפלן רח׳ לוב,
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 אבנרי אורי +
אבו־רחמה תגריד 4

 הערביים הסטודנטים (מזכירת
בחיפה)

בורשטיין עוזי +
דורי לטיף ♦
י ♦ ב י
פטקא אברהם ♦
פעיל מאיר ח״כ ♦
קידר דן ♦


