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״שפח" שהייפל מה
 ל״נץ״ יסלח אבברי שאורי מקווה אני
 ה״יונית.״ דעתו על החולק כמוני, גמור
 את המשמיצה הכתבה את כשקראתי אולם

 לנכון ראיתי ),1961 הזה ממשלתנו(המולס
דברים. מיספר להעיר

 בעד הוא אבנרי מר כללי שבאופן הבנתי
 כשלא האם שלום. תמורת שטחים החזרת

לכ הסכימו הערביים השטחים בידינו היו
ממ היו לא אז ברית־שלום? עימנו רות

 להחליט,״ ״לא החלטות עם תקיפות שלות
 למען אך־ורק שנלחם בודד עם והיינו
 אלטרנטיבות. וללא שטחים ללא שלום,
קיבלנו. לא שלום

 לא לנו הודיע הייכל חסנין אחר. ודבר
 על- השטחים את להחזיר שעלינו מזמן
 לנו שאין והדגיש מילחמה, למנוע מנת

 מילחמה תפרוץ שלא בטוחים להיות סיבה
 כל הרי כי התעלה. את יפתח סאדאת אם

פתו היתה כשהתעלה היו המילחמות שאר
חה.

ה אחד: חשוב פרט ״שכח״ הוא אבל
 בידיהם, אחרת או זו בצורה היו שטחים

 הם משום־כך פתוחה. היתר, כשהתעלה
 השטחים לכן, במילחמות. לפתוח פחדו לא
תיפ כשהתעלה לאי-מילחמח ערובה הם

בידינו. הם עוד כל תח,
תל־אביב אנוט, דוד

טעות מתקן הזקן
 הבאתם )1963 הזה (העולם אנשים במדור

 משוחחים, כשאנו ושלי, מט דני של צילום
מדברינו. וציטטתם

 את שלכם הכתב שאב מאין יודע אינני
להכחיש עלי אולם השיחה, של תוכנה

קדר דן
מלובאביץ והרבי הרצל

 (אורד שערות אודות שוחחנו כי נמרצות
הזקן).

ציבו סערות(!), אודות נסבה •שיחתנו
 חילו- בינינו היו לא כך ועל בעיקר, ריות

קי־דיעות.
 מוסינזון ייגאל של לזקנו ביחס הערתכם

 היתה תחרות) לו לאפשר מכדי קצר (שהוא
 מדוע מבין אינני אם־כי למדי, משעשעת

 באותה שנכח אבנרי, אורי של חלקו קופח
שיחה.

 הנוספים מבעלי-הזקן מי לציין שכחתם
 ביניהם — תערוכתי לפתיחת הופיע לא

 נזרדאו מקם הרצל, זאב בנימין את תמצאו
 באו. לא אלה כל — מלובאביץ׳ והרבי

עימם. השמורים מטעמים
תל־אביב קדר, דן

קרוי מד״ר ד״ש
 קרוב זה באוסטרליה השוהה כישראלי

 בקביעות, עיתונכם את וקורא •לשנתיים
המת ״כמעיין לכתבה להתייחס ברצוני

קרוי. משה ד״ר על )1957 הזה (העולם גבר״
 הד״ר לכם שטמן בפח נפלתם כנראה
האידיאו מניעיו בכל והאמנתם המכובד,

 אך הארץ. את לעזיבתו המשונים לוגיים
 שהוא שהסופרת לי מסתבר הוא. כך לא

 גרמה ראנד, איין מדיעותיה, כל־כך מתלהב
 ולפני יוזמה, לקחת אנשים למיספר כאן •גם

 חדשה מיפלגה כאן הוקמה אחדים שבועות
העוב- ״מיפלגת נקראת והיא בהשראתה,

1965 הזה העולם8




