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מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 אתם בשלום. רוצים שהערבים מאמין לא
 עמדותיהם, ועל הערבים על בהגנה הפרזחם

 ברצונכם אם הקו את לשנות לבם וכדאי
יותר. להצליח
היהו של למצבם שיחסית לזכור, כדאי

 בישראל הערבים הרי בארצות־ערב, דים
 הראש, מעל עבודה בגן־עדן. ממש חיים

ועוד. ועוד אזרחיות זכויות לאומי, ביטוח
 במדינה להפגין מעז היה יהודי אילו
 סישפחתו ואת אותו מכניסים היו ערבית,

 רכושו את מחרימים לבית־סוהר, מייד
 השבויים בחשאי. אותו הורגים אף ואולי

שלער להעיד יבולים בארצות־ערב שבילו
 לא אפילו להתלונן, מה אין אצלנו בים

בביודהסוהר.
חיפה רנרט, משה

פץ־פאפן ייגאל
 ויי&אר ״ימי על אבנרי אורי של מאמריו

 סכה מה ו. )2074 הזה (העולם האחרונים״
 היו )2075 הזה (העולם בקרודרכבת״

השורות. בין כתיבה של מלאכת־מחשבת
 שהליברלים — שלו העיקרית המסקנה

 פחדנות מרוב ביצעו, ובאיטליה בגרמניה
 מעוררת היסטורי, פשע — וקוצר־ראייד,

׳תשלח שהמערכת מציע אני למחשבה.

מוסוייני בניטו
בית״ר אהדת

 חברי לכל האלה המאמרים של העתקים
 הליברלית והמיסלגח ד״ש של המוסדות
בליכוד.

תל־אביב א.ש., ד׳׳ר
 אבנרי של המאמרים את שקראתי בשעה

 לשבץ וניסיתי השוואות, אוטומטית עשיתי
 ייגאל :דוגמאות כמה הנה האנשים. את

 ראש- סגן פודפאפן׳ סראנץ — ידין
 יצחק הלאומית״: ב״קואליציה הממשלה

 :איטליה ראש־ממשלת אורלאנדו, — רבין
 פון- קונסטאנטין הבאתן — דיין משה

 וייצמן עזר (להבדיל): שר־החוץ נוידאט,
שר־הביטחון. פון־בלומברג, ורנד —

 ירושלים כרמן, חיים
 עם השוואה לכל מתנגד בהחלט אני

 יש אבל היהודי. העניין ביגלל גרמניה,
 ידוע איטליה. עם בהשוואה היגיון הרבה

 למוסד אהדה תמיד גילו שהרוויזיוניסטים
 שמוסוליני עד לפחות — ולאיטליה ליני

 תורת־ את לעצמו ואימץ היטלר עם התחבר
הגזע.

תל-אביב אכידן, בנימין
 לולא קורה היה מה מעניינת: מחשבה

 למילחמת־העולם מוסוליני בניטו נכנס
 על שמר ואילו הגרמנים, לצד השנייה

 ברגע מצטרף היה בוודאי נייטרליות?
 מילחמה ומכריז בנות־הברית לחזית האחרון

 המדינאים אחד היה וכיום גרמניה, על
 בחיים. נשאר אילו באירופה, המכובדים

 שקרה מה לו קורה היה היותר לכל
בספרד. לפראנקו

 רמת־גן גולדנברג, אריה
 — נאום בשעת מוסוליני של תמונתו •
גלופה. ראה

האמגווז עתיד
 הצופה בעיתון קראתי 30.5.77 ביום
 על נוסף כי להפתעתי, וגיליתי,. ידיעה

 תל־ ״עיריית בראשה: הצינית הכותרת
 פסל כספי-ציבור, בביזבוז ממשיכה אביב
 החידלון את גם חוף־הים,״ מול יוצב אישה

הציבורי.
 ״הציבור :הידיעה בגוף אמורים הדברים

 מגני באחד המוצב השלום פסל את הפך
 שהוצב ״פסל ציבורי״... לבית-שימוש העיר

 כאמור, המחרת.״ ביום נותץ השוטר, בכיכר
 הצופה העיתון עורכי של צרות־האופק את

 לרקע לייחס ניתן מקוראיו, חלק ושל
 כנראה השקפת־עולמם, את המאפיין המנוון

 ברם, מעוותת. בצורה הדת ראיית עקב
 ומשתינים מנתצים אותם של התנהגותם את

 מסוגל אני אין הציבור, בקרב למיניהם
כלל. להבין
הפו המהפך עקב כי נראה מקום, מכל

 גם כיום עומדים אנו אותנו, שפקד ליטי
 שילטון אמנות, המדכא כפייתי שילטון לפני

 האמנות, מנתצי אותם לוודאי קרוב שיעודד
כבתי־שימוש. גם עבורם המשמשת

גיבעתיים נמיר, יגאל

חעודפוים הקולות
 שלא הלקח, את תלמדו סוף־סוף אולי

 הערבים עבור ולהתאמץ לעמול כדאי
 בשם אותם מכנים שאתם הישראליים,

ה ברחוב הבחירות תוצאות ז פלסטינים
 הקובע הליכוד, עצמן. בעד מדברות ערבי

 ארץ־ישראל על ישראל עם של זכותו כי
 ערבים של קולות קיבל נצחית, זכות היא

 הנאבק של״י, מחנה מאשר פי־ארבעה
פלסטין. ערביי של לזכויותיהם
 של מדיניות למעשה הנוקטת המפד״ל,

 מדיניות- מכנים אתם שאותה גוש־אמונים,
 קולות פי־ארבעה היא אף קיבלה נישול׳

 קולות עשרות קיבל כהנא הרב אפילו מכם.
 הערבים אם אז ערבים. מצביעים של

 הלאומיות, בזכויותיהם רוצים אינם בעצמם
 לקבל אותם להכריח צריכים אתם למה

אותן?
טבריה מעיין, יוסף

 ישראל ערביי בין ההצבעה תוצאות האם
 שיכנעו לא התשיעית לכנסת בבחירות

 בעניין ומאבקיכס דיעותינם שכל אתכם
מיסודם? מוטעים הערבי

 י״ם, הערבית הרשימה לתלונת ובאשר
 בהסכם־ אותה סידרה אמת שרשימת
 מנדט עוד בזכותה והכניסה העודפים

 המיעוטים רשימות נציגי הרי — לכניסת
 חוק בעד והצביעו תמכו למערך הקשורות

 מנדט, עתה הפסידו שבגללו באדר-עופר,
? ילינו כי להם מה אז

פתח־תקווה שושני, אהרון

מאירה הערה
 על להגיב רוצים מורי-דרך, שני אנו,
 מורי־הדרך״ של הזהב ״שביל הכתבה
 ב־ ותיקים אנו שכן ),2073 הזה (העולם
בו. מתרחש מה היטב ויודעים מיקצוע
 מקבלים שמורי-דרך נהוג העולם בכל
 גם מקורי. ישראלי פטנט לא זה עמלה.

 בבתי- כספם את להחליף שלא נוח לתיירים
 !חוץ הנמוכים. התעריפים ביגלל המלון,

 אבו־מוטא אתכם. היטעה מישהו מזה,
 הוא למורי-הדרך. אחוזים משלם דווקא
 שלא הסיבה וזו אחוזים, שלושים משלם

אליו. נכנסים
 בגביית שמגזימים מדריכים שיש נכון
 כספים ובהחלפת שקופיות ובמכירת אחוזים

 לא הם אבל הטיול, כדי תוך לתיירים
 אשר את מקלקלים שהם למרות הרוב,
התיירות. לקידום בונים אנחנו

חיפה לוי, ודויד גפן בני
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