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מכתבים
מחליש — הביטו?

 קוילהן שלמדי לאחרונה דיווחה העיתונות
 עמדת בהסברת בארצות־הברית, קשיים היו

 מסביר קזלק מר ירושלים. לגבי ישראל
 ?מחנית, התעמולה בהצלחת אלה קשיים

האמריקאי. הקהל של ובבורות
 מארצות־• זה־עיתה חזר אשד בישראלי,

 שם, שנתיים של שהייה לאחר הברית,
 הקלה נדרך בחר יקולק שמר להעיד ברצוני
 מניסיוני, נתקל. שבהם הקשיים את לתרץ

נקלעו אשר אחרים רבים ישראלים ומנסיון
צודקת לעולם טעות

 אמריקאית. היא הקוטנדקר) אל המביטה
המנופפת. הברך עם זו האמצעית, ופנ״ל
 הש־ מקום ליד בבקתות־חימר גרות הן

 האחרון בזמן עימן שיחה ולפי תזפותן,
 אגב, בקרוב. לעזוב מתכוננות שאינן נראה,

 ומוצאות ׳נעימות, ובנות־שיחה חביבות הן
נחמדים. שהישראלים

 תאחרו. ׳פן — לראותן הזדרזו ובכן,
 (הצילום להצטלם אוהבות אינן הן אגב,

 שלום הצלם של הזה, בהעולם שהתפד׳סט
בהסתר). ׳כנראה נעשה בר-טל,

נתניה אלמוני,

 עירית ראש במעמד היום תיחכך תד־אכיב, כצפון הישן המטכחיים בית ליר היד כיכר
 א״סטררדל ושגריר לרוירג׳ כ.ג׳. ד. כר כישראל, כריצניה שגריר להט. שלמה יר8 תל־אכיכ,

 כמיוהד שתגיע כקורי כרב־ש סקומיד. הליליות תזמורת כנגינות תנעים הצקם את דרלימפד. ר. .מ.
 חצה אשר היל, הגנרל של שמו על נקראת הכיכר כקפדיכיוו הבריטי הצכא מככיס רה למעמד י

 העמדית את וככ־צ הראשונה העולם במלחמת אוכטרלית, סקוטית כריגדה עב הירקון נהר את
, (־,->,(■£) ״ / כשין־מתים. הטורקיות , ־; / /• /•7

אמרי עם לוויכוחים שונות בהזודמניויות
המ שאין להעיד ביכולתי וערבים, קאים
 בטיעונים אלא ובתעמולה, בבורות דובר

 להלן להפריכם. קשה אשר כיבדי-מישקל
:׳כאלה טיעונים מיספר

 אינה כיום במתכונתה המאוחדת ירושלים
 תושבי של ׳החופשי רצונם את מבטאת

 כאשר בהם נועצו האם הערבים. העיר
 היה האם החדשים? העיר גבולות נקבעו

 המנגנון מיבנה בקביעת כלשהו חלק להם
העירו המוסדות בוטלו מדוע העירוני?

 ענייניהם את ניהלו ■אשר הערביים ניים
 שהוא איחוד :אחרות ׳במילים ? 1967 לפני
 לא פישנהו על אח׳ד עם שיל ניצחון פרי

 הרמוניה של במונחים פעם אף יתקבל
ושלום.

 ביתו־ מהולים הערבים של היום־יום חיי
 משום זאת, ופחד. אי־ודאות סר־אונים,

ש במיסגרת חיים שהם הבסיסית העובדה
מנ בעזרת מושלטת ואשר עליהם, נכפתה

 הלאומית תפוסתם את אוהד •שאינו זד גנון
 חיילים של מראיחם צדכיהם. את מבין או

 בחוצות גישקם עם המסתובבים ישראלים
רגשות. אותם בליבם מחזק רק העיר

 טיעוני כל את מלהכיל תקצר היריעה
 שנקטנו ההסברתי שהקו לי, נראה הערבים.
 השני הצד דברי •ביטול של עד־עתה,

 הא- הקהל עמדתנו. את ׳מחליש ■כתעמולה,
 ענייניות. תשובות לשמוע ׳מעוניין ׳מריקאי

 ״בת- גישת ואימוץ מצידנו, התחמקות כל
 הם אלא לקד׳מנו, בדי בהם אין יענה״,

קיומנו. תחת חותרים
 תל־אביב קינן, ר.

הדדיסטיות? הן מי
 על הערומות הבחורות לתצלום בקשר

החיי־ עם ),1971 הזה (העולם נוייבה חוף

 11.6.75 הארץ,
ראשורלציט בוסתן, משה

דקאדג&זית בתיבה
 על לכתבה בקשר פסוק אפסוק בטרם

 ),1971 הזה (העולם ׳מבית־שמש ,״סינדרלה
בת נערה אינני ולקבוע: לגלות עלי

 לשכאלו. נועדה שהכתבה וברור ,18—24
 בדברים צורך שיש הנימוק •את מכיר אני

 ׳פוליטיקה-ימאבק־חברתי-הקריב זולת נוספים,
השיקו ׳ברורים מצדיקו. ואף השלום, על

 והם בזה הומר פיר׳סום המדריכים לים
 לנין: של ׳סיסמתו את איכשהו, מזכירים,

לאחור. אחד צעד קדימה, צעדים שני
 בצעדים מגזימים כאשר ואף־על־פי-כ׳ן,

הקומוניס שהמיפלגה לאן ׳מגיעים לאהוד,
 חיזור :להגיע הספיקה האיטלקית טית

הדמוקרטים-׳נוצרים. אחרי
 משמעותית נסיגה היתד! של׳כם זו כתבה

 לבנות יש האומנם השבועון. מעמדות מדי
 רכובים אבירים על חברתנו פיתרונות את
 וכיוצא מיפעל-הפיס על לבנים, סוסים על

 מסוננת קירבה מתקרב וזד. האין באלה?
ה חילוף של הסופר־דקאדנטית לסיפרות

העש שנות של החלומות זלסירטי מאה,
? רים

 ומיקרה להשיב, אין הנעשה את מילא,
 אבל לוחם. שבועון יפסול לא אחד קיצוני

 הדקאדנטית הכתיבה את להפוך לא כדאי
למ״נ-הג. הזאת

 רא׳שון־לציון כרמי, משה
והמיליוגר סינדרלה
 (העולם מבית־שמש״ ״סינדרלה בכתבה

 עם חדד של תמוגר, הראיתם )1971 הזה
״צפי מתחתיה וכתבתם ולול, ׳מיטות כמד,
 ממיל מישפחת בבית •שוררת רבה פות

ש־ שכחתם •כנראה אבל מרובת-היל׳דים...״

נועייבה בחון? טיות הדדים
במוזפשטות ומי מי

להב יכול ■אני פרטים. להוסיף ברצוני לים,
 היא שלי שהאינפורמציה לקוראים טיח

 איני עמי השמורות מסיבות אך נכונה,
׳וזהותי. כתובתי את רושם

 הארוכה למיניהם: הסקרנים לכל ובכן,
 אנגליה, היא הגב) (עם למצלמה והקרובה
משקפיים ׳עם (הרחוקה, כולן מבין והפצצה

 שנשא המיליונר של שמו דווקא הוא ג׳׳מיל
 מעוטת־האמצעים, המישפחה בת את לאשר,
הדר. מישפ׳חת ששמה

ומת־יצחק ודטר, יוסי
7מפד״7 שחשוב מה

עניין שכל אותי לשכנע ׳צריכים אינכם
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