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ן )12 מעמוד (המשך
 ן על ממשית תגובה אף בעתונכם מצאתי

־ אתכם קנו הבנקים האם ? קרה מה כד.
ד די ו ר. י דו חל•! נ

להב שגרמה בבורסה, השערים נפילת
 כלל דומה אינה המשקיעים, ציבור רחת

ה הבורסות של הגדולות למפולות וכלל
הכל בהיסטוריה הזכורות בעולם, גדולות
בדרך קשורות היו מפולות אותן כלית.

 בכל שהתבטאו כלכליים למשברים כלל
 הנד הסידרה מדינות. באותן המשק שטחי

ה על בטלוויזיה עתה המוקרנת צויינת,
אחת. לא זאת ממחישה המודרנית, כלכלה
 הישראלית בבורסה שמתרחש מה אבל

ב המצב את מלשקף רחוק לניירות־ערך
 העידו לא בשערים שהעליות כשם משק.

משבר. אינה הנפילה גם כך גאות יעל
 המתרחש את תשקף לא הבורסה עוד כל

ה שיעורי על-פי יקבעו ושעריה במשק,
 יהיה לא הספקולנטים, של והביקוש היצע
 טוטו מאשר יותר זה מוסד של ערכו

 היא לכך דוגמה הפיס. מפעל או הכדורגל
 הנפט, חברות מניות של השערים עליית

 ותלויה נפט כמעט מפיקה שאינה במדינה
את לא זרות. מעצמות בחסדי זה בתחום

 חברת מניות שערי ירדו בקרוב אם פלא
סר של מוגבר יבוא בגלל למשל, שמן,
הקשר. אותו הוא הקשר בשמן. דינים

תל־אביב סכיר, ג.

תלמי למאיר גלוי מכתב
שלום. מפ״ם, מזכ״ל תלמי, למאיר
 של החמור המאבק התנהל 1946 בשנת
ה השילטון מדיניות נגד המאורגן היישוב

 הציוניות המיפלגות כל בארץ. מנדטורי
 המיפלגה הציונים־הכלליים, כגון בארץ,

 הפועל־המז־ המזרחי, מפא״י, הפרוגרסיבית,
 ופו- העבודה אחדות השומר־הצעיר, רחי,

הציו בתנועה המאוגדות שמאל, עלי-ציון
הסוכ במיסגרת ניהלו — העולמית נית
 את (ההגנה) הצבאית וזרועה היהודית נות

 הציונית התנועה של לאומי הכלל המאבק
המנדטורי. המישטר נגד והיישוב

 ב- יהלומים כפועל עבדתי שנה באותה
 באחד בתל־אביב. יחסית גדולה מלטשה

יצ החבר של החוברת את חילקתי הימים
 שהוד דאז, הנזשמר על מעורכי רונקין, חק

 של ופעולותיו דרכו עם חריפות פלמסה
 ויכוחים התפתחו זו ובהזדמנות האצ״ל
קטטות. ואף חריפים
 נגד היישוב של הקשה המאבק מלבד

 חריף ויכוח גם התנהל הבריטית, המדיניות
 זד של החד־צדדיות הפעולות על ביישוב
אומ הפורשים. אז כונו שאנשיו אצ״ל,

 ליגאליזציה קיבלו הם הזמן במשך נם׳
אי אני אך הלאומיים, המוסדות מטעם

 אמירת את לעכל הזה היום עד מסוגל נני
אחת. בנשימה והסלמ״ח האצ״ל שמות
 שהיו ההגנה חברי נקראנו, 1948ב־

 של ימה לחוף לצה״ל, כבר מגוייסים
 לשמור קטה־דן, מלון על־ידי תל־אביב,

 האצ״ל פורשי של הניסיון את ולהדוף
 למרות אלטלנה, הנשק אוניית את בהביאם
ויתקין׳/ כפר ״הסכם שנקרא ההסכם
 האצ״ל, ראש בית״ר, ראש מציע כיום

 ראש-המט- וכיום לשעבר האופוזיציה ראש
 יובל לרגל מחתרות מצעד לערוך שלה,

המדינה. של 30ה־
ז תצעד אתה אצעד. לא אני

תל-אביב בר־ילב, יעקב
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