
מכתבים
 איש לראיין היה די וכר. וכד העולם,

 דבר אותו אומר שהיה הכרמל, בשוק אחד
עצמו.

 אף נענתה ולא נשאלה לא זאת, •לעומת
 אינטליגנטי אדם שפל השאלות, מן אחת
 פרשת אחרי עצמו את לשאול צריך

 נזון שממנו הפוליטי הרקע מהו סאבוי;
 פוליטי אתגר על ■להשיב ואיך הטרור,'

זה.
 ה״איכוח״ באמצע הטלוויזיה את סגרתי
 לשימח־ מצאתי, שם הזה. להעולס וחזרתי

 עליהן, להשיב וניסיון אלה, שאלות תי,
 שהעולם לאל תודה ■ניצח.״ ״מי במאמר

איכוח. לכל מחוץ הוא לפחות, הזה,
תל-אביב אכרחמי, יצחק

 והטוב: הישן העברי במושג רע מה
בבל״ת-ז״ ״מסיבת

 אי־שס בדאון, חיים

.קרוי וד״ר חגפט בסיני
 היחידי העיתון הוא הזה שהעולם מאחר

״ציו מעט לפרסם שיעז ה״לא־מרובע״
מיכתבי. את לפרסם אבקשכם נות,״

 הערבי. החרם למועצת גלוי מיכתב
נכבדים! וממון נפט נסיכי

 את ומשקיעים מהמרים היינכם כידוע,
 וקונצר־ מיפעלים בקניית כספכם מיטב

 במטרה ובארצות־הברית, באירופה נים
האפקטי קלעה עד־כמה בישראל. לפגוע
 בואו אך יגיד, הזמן למטרה, הזו ביות
פרקטיים. קצת נהיה

 צעיר ישראלי מישראל היגר אלה בימים
 גאה היווה יהודיה אם שכל מאד, ומצליח

 הזה (העולם קרוי משה לד״ר כוונתי בו.
 תל־ באוניברסיטת ומרצה פילוסוף ),1957

שקיי מאחד מישראל ירד ■לדבריו, אביב.
 בעולם, מהגבוהות מדיניות־מיסוי בה מים

 ביטול פרטית, רציונלית דיכוי־מחשבה
וחו יוצרת עצמאית כפונקציה הפרט ערך

פשיסטי. ומישטר־מ״לואים שבת,
 מדינה להקים היא לעתיד שלו התיזה

 ללא רציונליים, עקרונות על המושתתת
מילו וללא מיסים ללא חברתית, כפייה
 הערביים, אילי-ההון רבותי ובכן, אים.
 לעשות לכם שנשאר מה הכלב. קבור כאן
 באוסטרליה, קטן חבל-ארץ לקנות הוא

 אותו ולהפקיד דרום־אפריקה, או קנדה
 פרק- תוך כי לכם ומובטח קרוי, ד״ר בידי
 למיש־ יפה נוסחה ליצור תצליחו קצר זמן
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טלפון תעברי למורים ניהמ״ד .1
ילין, דוד ע״ש הממלכתי
02*523151 (*> הכרם בית ירושלים/

 למורות הממלכתי ביהמ״ד .2
וכלכלת״חבית, לתוונה

רוממה הקריה ירושלים, .?/
 02*524037 הביניים) לחטיבת (רק

\ \ למו״ג, בית־יעקב סמינר .3 \
02*534302 גרנדייס(*) רחוב ירושלים, \4

 למורים הממלכתי ביהמ״ד .4
 רחוב גבעתיים, למלאכה,

03־255308 14 פטאי
 מאוחד, מ״ד בית״מדרש — ״תלפיות״
03*201451 29 מלצ׳ט רחוב תל״אביב,

 רבקה״, ״בית המ״ד גיהמ״ד
03־944257 חג״ד(*) כפר

 החיים״, ״אור מקצועיות למורות ביחט״ד
03־787113 (*)51 עזרא רחוב ברק, בני

 הקיבוצית התנועה של לחינוך בית־הספר
 חיפה אוניברסיטת — ״אורנים״

04*932143 טבעו!(*) קריית דואר
 ויצו מורים וחכשרת לחינוך בית־הספר

04־81479 12 סנש חנה רחוב ח״פח,
 שבע, באר למו״ג הממלכתי ביחמ״ד

057*77573 וינגייט(*) רחוב
מורחי, צעירות בית ע״י חמ״ד ביחמ״ד

78171*057המשחררים(*) דרך שבע, באר
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 נצחונם לכבוד ובגלוי, בסתר כוסיות
הבונקר... במעמקי הפרטי

 מי* מלא וחפה אבן, של לב ליבם
 ההריסות ועל ורהב, שקר של לים
 על ששו למיניהם, הפסיכולוגים עטו

 מחקר לחם נזדמן סוף־סוף המציאה.
לשמו: ראוי

השרי אחריהם הפצועים, תחילה
 ואחר- — בגופם״ ח״שלמים — דים
 נלהב חיטוט אותו השאר. כל כך

 בנם; את שאיבדו ואם אב של בנפשם
ותי או טרייה אלמנה של וידוייח

 שהיא — אלמנה לכם, תארו או, קה
 ההשוואה... ואפשרות שכולה, אם גם

 חשק התמלא ושוב ויתומים. אחים
ובמצלצלים. בתוכן — שהתרוקן

שותקים. עדיין — והפצועים
לש התיקווח את מקרב יום כל
 להגיד חעזו שלא — אמיתות לום.
 השורות בין בזהירות צצות — בקול

 הצבועים עדרי — ולעומתן והמסך,
ל טרפם. על יוותרו שלא וחניצים

ומנ הגדולות המילים באות עזרתם
 ולחנוק הניצוצות, את לכבות סות
ל בניהו את שילדו חאימחות את

 — המתחסדים השירים באים חיים.
או להכין כדי המתים. את חמבכים

הבאה. למילחמה תנו
 המוות את שראו הפצועים אבל
 עדיין — השלום של בואו את ורואים

 כשנוסעות — שותקים חם שותקים.
 על להחליק ומועד״ <,חג בימי שיירות
שות חם בחרמון. אדומים שבילים

מע רואות הכבויות כשעיניהם קים,
לשואה. המביאים שים

 האמת את לזעוק כוח להם תנו
חמילחמה. הנוראה^של

שריד ימתן. גמירוז8
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י •  תשלח הפכוה חוכרת *
 31 גורדון דורש. לכל ^
>238642 טלפון ת״א, ^

בחיים? אושר מחפשת את
 את תמצאי כ״מטרימוניאל״
לף החסר

ל״טטרימוניאל״. היום עוד פני
 ירושלים, ,23 שמאי ״מטדימוניאל״,
02—234334 : טלפיו

 העולמי המרכז *י~*י'
בישראל יידיש לתיאטרון

טעאטער קונסט יידיש

עמך
200.000

עליכם שלום מאת:
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שגיא שמעון מלחין: פרידל, בנו צייר: בונים, ש. בימוי:

8.30ב- בת״א בכורח הצגות

ארלוזורוב בית
(אהל)

נחמני אולם

30.3 א׳ יום 27.3 פסח מוצאי
31.3 נ׳ יום 29.3 מוצ״ש
3.4 ח׳ יום 2.4 חג מוצאי

לכל הצגח

:כרטיסים
בעיר הכרטיסים ובמשרדי ״כנף״

1.


