
מכתבים
 את מזכיר העיתון אין אולם עצמה. בפני

המ הנביא, ■של ביותר החשובה האזהרה
 תיפתה ״מצפון נבואותיו: לכל מוטו הווה

 בימינו נשקפת האמיתית הסכנה הרעה.״
הקומו הרוסי הצפון מן ולעולם לישראל

 מן או המצרי, הרצוץ הקנה מן ולא ניסטי,
 היושב ומהכנעני בעזה היושב הפלסטיני

ובחברון. בשכם
 לווינגר משה והרב גוש־אמונים את

 הלאומניות הקבוצות עם להשוות אפשר
 אחרי שקמו ונחמיה, עזרא בימי שפעלו
 אלה לאומניות קבוצות לארצו. העם שיבת

 לרשת זכאי ישראל עם כי האמינו, אכן
 בארצו, היושבים הקטנים העממים כל את

 כלפי זבפרובוקציות גזע באפליות ודגלו
 להשוואות ועד מכאן אד הזרים. המיעוטים

הקנאים? מרד לגיבורי גוש־אמונים בין
 ״של ״קטנות״ התמרדויות אותן ללא

 — הזר שילטון נגד היהודים הקנאים
 מוסיף ישראל עם היה בכלל אם ספק

ש מעטות שלהבות אותן ללא להתקיים.
 העולם, בכל היהודים בלבבות אש הציתו

 ישראל מורשת רוח היתד, לא כי ספק אין
 את מכנים אנו היום אם לנשב. מוסיפה
 זאת אין — בכך וגאים יהודים עצמנו

 ובזכותם. המרד גיבורי אותם בגלל אלא
 את ולגנות נבון מעשה לעשות בבואנו
 גם נכתים לבל ניזהר — לגינוי הראוי

 גאים אנו שבזכותם אלה של שמם את
■שהננו. במה

ירושלים יוכל, י.

העבר ליקחי
 קניג״ ישראל ושמו ״׳מחדל במאמרו

 סלאם אל עבד כותב )2042 הזה (העולם
 שיש חושב ,״אני השאר: בין מצראווה,
ציו חוגים בכמה והומאניות אנושיות
ניים...״

 ואותה בנושא, אחרת דיעה גם יש
 ישרת, משה של ביומנו למצוא אפשר
 למשל: ),15.10 (מעריב, הדגול הציוני

 כל ערב, תעמלני צדקו צדוק ״...ובכן,
 חסת־ שופכים שאנו והמשסים, המסיתים

ועלילותי דיבותיהם בשל עליהם זעמנו
ול לכיבוש פנינו כי מכריזים כשהם הם,

 השתלטותנו, לתאוות קץ ואין התפשטות
 אר־ לכל סכנה מהווים אנו פנים כל ועל

 אומר הוא ועוד שמסביבנו!״ צות-ערב
 את לנהל אין כי לדעת, ״נוכחתי שם:

תר בלי בדורנו (הציונית) מדינת־ישראל
הק התמימות הו, הרפתקנות.״ יובלי מית

!מצראווה הערבי האזרח ■של דושה
נהריה פומרנץ, אליעזר

 משה של מיומניו המובחרים הפרקים
■חיי במעריב, מתפרסמים שהם כפי שרת,

 למסוגלים חיובה חומר־לימוד לשמש בים
 מדעת למטושיטישים מונים עשרה לחשוב.

 במילה, מילה חומר־שינון ושלא־מדעת.
 למנוע ניתן ימה העבר ימן ללמוד כדי

בעתיד.
חיפה טולדנו, מאיר

חאוכד האח
 הזה (העולם היהודי הבדואי על כתבתכם

 לדעתי אך מעניינת, מאד היתד, )2042
 פיתרון למצוא לעזור לנסות לשאוף צריך
 ■שאתם עליכם סומך ואני לבעייה, מהיר

 זו. קשה משימה למלא מסוגלים בהחלט
 שנים 12כ- לפני הרי זוכר, שאני כמה עד

 כתבה ״במדינה״ במדור בעיתוינבם, הופיעה
 סבטון, מישפחת של הבנות אחת על

 שלהם. הוא -שהילד שטענה כבת שהוזכרה
עוב תמנו, בבית לוי, בקפה כי כתבתם אז
 צעיר שראתה סבטון, שרה בשם צעירה דת

 רגע ובאותו עבדה ■שבו לקפה נכנם אחד
 והתעלפה. ׳נפלה ואז לאחיה אותו דימתה
 לאחר-מכן וברח. המהומה, את ׳ניצל הצעיר
 שהגיליון חבל אחיה. שזה הצעירה טענה
 עוזר היה בטח הוא כי ברשותי, נמצא אינו

הבעייה. לפתרון
 יפו קינן, יאיר

מאיייייייייי*■*■■*"■■"■****■׳!■■■**הראשון היה כיוואן
 פורסמה )2042 הזה (העולם בעיתיונכם

 ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל של אימריתו
 המתייקרת, ההיסטוריה אודות ערן, עמום

 אניורין כילל. ׳מקורי יפסוק זה אין למעשה
ש האנגלי, הסוציאליסטי המנהיג בייוואן

ונו ,1945—1951 בשנים שר־הבריאות היד,
 האי-ש היה אטלי, של חריף כמתנגד דע

לראשונה. יזה פסוק שאמר
תל-יאביב שלזינגר, נתן
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