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ממרחקים• ברכה
 לי הנותן קיוסכם על רבה תודה

 בעולם הדעת לשפיות רוחני חיזוק
 קלחת בתוך כי על חודה מטורף.

 אתם דומטורפת. בישראל העיתרון
 ה־ התדמית על לשמור מצליחים

ה התרבות של והשקולה שפוייה
והכוללת. המקורית ישראלית

היהו אך הפגזות. ויש הפצצות יש
 הרי- את מונעים אינם בעיר דים
נתבשר היום צה״ל. על־ידי סתה
נפ היהודי בית־הכנסת גם כי נו״,
ה בעת הבניין בגג ניבע חור גע,

הפגזה.
 אריק ביטחונו, ושר בגין מנחם

 ומתמידים בדעתם איתנים שרון,
 יש ולכן בעיר צדיק אין בדרכם:
 ותותחנינו מטוסינו דיוק להורסה.

זאת בכל מה, משום אך רב, הוא

בגין* פולני חייל
היסטוריה יודע לא

 יהודי- ואף -עיוורות״ פגיעות יש
ועין. בשן יוצאים ביירות

 אביב תל־ יהב, דן
כ למערכת הגיע המיכתב •

 באוגוסט, 12 התאריך שבראשו
השחור״. חמישי -יום הוא

בוז־ס *!**,פ
מפ המילחמה, תום אחרי

 עיניו את שרוו אריק נה
המערבית. לגדה בחזרה

 הדי שוב ונשמעו חזרו לאחרונה
 של הבתים והריסות הפיצוצים
הכבו בשטחים שלמות משפחות

 והברוטא־ הנפשעת השיטה שים.
 מקר פינתה המילחמה שבזמן לית,

 חזרה ממנה, גדולות לזוועות מה
 שבע־ אינו שרון אריק חיינו. לנוף
 המילחמה, מתוצאות כנראה, רצון,
מישפחות על זעמו שופך והוא

 קורת־ ללא אותן ומשאיר שלמות,
 ראש הנאמן, בן־חסותו לו עוזר גג.

מילסון• מנחם האזרחי המינהל
 שה־ הוא, הפרשה בכל המזעזע
 בתיהם את מפוצצים שילטונות

 של הורשעו, שטרם אנשים של
 פעולות להם שיוחסו -חשודים״
שנח הנערים למשל: התנגדות.

 על בקבוק־תבערה השליכו כי שדו
 אלא הורשעו לא הם אגד. אוטובוס

 מישפחותיהם בתי אך נחשדו, רק
המישפחה? פשעה במה נהרסו.

 את מפוצצים אין מדוע מעניין:
 המשליך חרדי נער של הוריו בית
ב בשבת הנוסעת מכונית על אבן

י רמות כביש
אשקלון פלדמן, אילן

ח נגד צה׳יד ס מ ת־ בי

ת שלושת אלא ש שבו
 מפיר אינו ראש-הממשלה

הפולנית? ההיסטוריה את
ב מילחמה במאסר בגין, מנחם

 בידיעות שהתפרסם ברירה, דלית
 כותב: באוגוסט, 20ב״ אחרונות

 שלושה במשך נלחמה.
 ומדינת הפולני הצבא נמחץ ימים
להתקיים״. חדלה פולץ

 ד בפולין ההוא בזמן היה בגין
 נלחמה שפולין לדעת צריך היה
 ולא שבועות שלושה הגרמנים נגד

ימים. שלושה
 הגיעו 1939 בספטמבר 8ב־ רק

 פד של ובירתה לוורשה, הגרמנים
 סילחמה, ימי 27 אחרי רק נפלה וין
המו וברית ,1939 בספטמבר 27ב־

 17ב־ רק פולין על התנפלה עצות
 מילחמת של 17ה־ ביום בספטמבר,

 גרמניה. נגד פולין
ראשון־לציון גרייכסקי, אליעזר

נ יהודים מציאות אפילו
מע לתוטבי עזרה לא עיר
המופצצת. ביירות רב
 טען במיל׳) (קצין בורג אברהם
 נגד חיילים של עיתונאים במסיבת
 שערי- ,היפותטי במצב כי שתיקה,

 לא ביהודים, מאוכלסות היו לבנון
 ישובים ומפציצים מפגיזים היינו
 וטפחה המציאות באה והנה אלה.

קהי יש ביירות במערב פניו. על
 במקלטים החיה זעירה, יהודית לה

מסוכנים, מאוד החיים ובמרתפים•

 הצבא במדי עליזה, אשתו עם •
 תל־ אנדרס, הגנרל של הפולני
.1942 אביב.

 שיקול של טהור קול הוא קולכם
 ועם מבורכים, תהיו כך ועל ואיזון,

 בלבבות פרי תישא עבודתכם הזמן
ובני־ישראל. בני־אנוש

ה אש של והניצוץ הברכה תהי
 בן־ כל ובלב תמיד, בליבכם שלום
הוא. באשר אנוש

 והערכה חמות בברכות שלכם
המופלאה. לעבודתכם חמה

אכיטל, שמואל
קולורדו בולדר,

םיי1׳ו שלושה

שבוי פיקחו
 חמר״ן אל גלוי מכתב
גו שלמח הרב חגאון,

:שליט״א רן
הראשי. הרב כבוד
? נפלה לא הממשלה איך

ה את צבאי במטוס העבירו
 לישראל חזרה מלבנון שבויים
!בשבת
 פיקוח- שום כאן היה לא
 עבירה זאת ההלכה ולפי נפש,

ב על אל מטיסות קטנה לא
 תושבים המביאות שבתות,

! לארץ חזרה
תל־אביב הלינגי, דלף

ודמיון וילה
אי כי מודיע לשעבר השר

 בסביון לגור מתכוון נו
ו ),234$ הזח״ (״העולם

 צווארו על שיתלה מכריז
די מחפש ״איני :שלט

!״ רה
 לקרוא אני רגיל משנתיים יותר

 ובכלי־התיקשו־ בעיתונות ולשמוע
ה ומשונים, שונים סיפורים רת

 ברוב במישפחתי. או בי קשורים
 שהאב־ משום הגבתי, לא המיקרים

 זועקים היו שבהם והדמיון סורד
לשחקים.
 ונכשל הוכשל עיתונכם הפעם.

 ומה הדמיון. גבול כל את ועבר
 ידיעה פירסמתם — יותר שחמור

 לוודא כדי ימים כמה להמתין מבלי
עימי. בשיחה אותה

 נכונים לא פרטים לכם למסור עניין לו שהיה שהמקור יודע אני
 נימוקים מתוך אותי לנגח כוונה לו שהיתר, פוליטי, מקור הוא

 האמוק״ -ריצת משום או תמימות מתוך או ואתם, ואישיים. פוליטיים
 כמעט על־כן, בפח. נפלתם — באבו־חצירא הקשורה רכילות כל לכתוב

נכונים. אינם בכתבה המופיעים הפרטים רוב
 פלאטו־ פלאטדשרון. של מיישפחד, קרוב אינו בעל־הדירה לדוגמה,

 ובעל־הבית אליה. קשר כל לו ואין לדירה דואג אינו עצמו שרון
 אבל אליה, קשור ואינו הספרדית הפדרציה על שמע לא בוודאי

מעיניי. שינה מדיר אינו שבהם ואי־הדיוק ענייני, שאינם פרטים אלה
בי. הקשורים בכתבה המופיעים הפרטים אלה לי שמפריע מה

 כדי זו וילה לשכור עומד אני שאין מיד לומר רצוני זה בעניין
 חבל אולי דמיון. פשוט הוא בכתבה המופיע הסיפור וכל בה. לגור
עובדה. זו אבל הדמיון, בגדר נשאר שזה

ב זו בווילה פעמים כמה אותך ראו הרי תאמרו: זאת ובכל
7 סביון
 צורך איו ועדיין ישראל, ממדינת חלק היא סביון ראשית. אז

 אליה, להיכנס כדי הבינוני, מהמעמד ליהודי מיוחד כניסה בהיתר
תושביה. הם הדור ממנהיגי מעטים שלא עוד ומה

האמיתי? הסיפור מה כן אם
 אישי ידיד הוא משנה, יותר מעט לפני זה בית שרכש בעל־הבית,

 ידידים עצמנו ואנו במרוקו, הכפר״ -מאותו באות מישפחותינו שלי.
 הבית את לארגן רוצה שהוא החלים בעל־הבית ותיקים. אישיים
 בריכת את לשפץ וגם מישפחתו ועבור עבורו למגורים אותו ולהכין

 פעם מדי יציץ אליו קרוב שמישהו זקוק שהיה מאחר השחיה.
 פעם מדי באתי לכן ממני. זאת ביקש עצמו, ובבית בקצב־העבודה

 אותי לראות התחילו לפתע וכך עצמה, ובסביון זה בבית להציץ
בסביון. השכנים
 אני — להירגע יכול הוא נבהל. בסביון מהשכנים מישהו אם
במקום. ובגן־הילדים בבתי־הספר לומדים וילדי באשדוד לגור ממשיך
 ממנהגי לסטות הפעם החלטתי ואם האמיתי, הסיפור זה כן, אם
 — בסביון לגור בושה שזו משום לא זה זו, כתבת על ולהגיב

 רציתי אילו שגם הוא, הסיפור בכל אותי ש-הרגיז״ מה דווקא. לאו
 אילו שגם הרי לחודש, דולר 2000 של בשכר־דירה זו, בווילה לגור

 לי גיליתם רק אתם בזה. לעמוד יכול הייתי לא עצמי עת מישכנתי
מכך. רחוק אני כמה עי

 יותר שכונה באיזו אבקר באשר להבא, — עבורי השכל מוסר
 מחפש לא -אני צווארי: על גדול כששלט אופיע אחת, מפעם
״להשכיר דירה י !

שדיס אכו־חצירא, אהרון יוו

אכו־חצירא שר־־לשעכר
השכל מוסר

ד71 וערות דים1ח
נע על הכתבה בעיקבות

 (״העולם הבארים רית
).234$ הזח״

 ברבות כי החשש קיים לדאבוני
ל הדולרים נערות יהפכו הימים
 האינפלציה בקצב הסנטים• נערות

ימצאו הקטנטונת, בארצנו הדוהרת

בכב׳ש׳ם דם
ו תאונות״דרכים על

פוליטיקה.
ב מתנהג הישראלי הנהג

מת שמדינתו כסי בדיוק כביש
 לחלשים בז הוא במרחב. נהגת
הקטנו מרוכבי מתעלם ממנו,
ו הולכי־הרגל על מאיים עים,
 דווקא דוושת־הדלק על לוחץ

 - למה לפניו. כשתמרור־עצור
נחשב. אינו הזולת הרי לא?

 בריונות טימסום, אדישות,
 ב־ כידוע קשורים וגסות-לב

 אין ורפיון־השכל. גסות־הסוח
 הישראלי, המאצ׳ו מבין, הוא

 גם הוא אחרים חיי שבסכנו
 הפלא מה הוא. חייו את מסכן

 בדם נשטפים הארץ שכבישי
לבנון? כבישי כמו כמעט

חיפה פומרכץ, אברהם

 להצטרף נוספות חן נערות לנכון
 אז זה. עתיק במיקצוע לעוסקות

 במיזרח רבות ארצות כסו נראה
נערות־חן, שסע שבהן !הרחוק,

 בתגובה כסף בסכום נוקבות אשר
תמימה. חיזור הצעת לכל

חב נורמה כי לקרוא הופתעתי
מע ואני בארצנו. קיימת זו רתית

 העיתונאית של יכולתה את ריך
 לכדי האלה הנערות את להביא
שכזאת• עצמית חשיפה

 כתבות על לשבחים ראוי העיתון
 את היטב המבטאות אלה, מעין

 ד העיתון של הרבה החופשיות
 של ייעודו במילוי ההצלחה את

מסו אני דמוקרטית. במדינה עיתון
 היה במדינה אחר עיתון אם פק

 התרחשויות הציבור• לידיעת מביא
 החתך מתמונת חשוב חלק שהן

תק יוצר העיתון במדינה. החברתי
ידי לציבור מגיש שהוא בכך דים
ל נאלצים אשר אנשים על עות

 אהודות שאינן בדרכים התפרנס
ביותר• עליהם

 לעשות נאלצים שאנשים עצוב
 אולי בלבד. כסף לשם מלאכה
ו מוזרות בצורות נתקל בעתיד

כי המבהירות אחרות, מעניינות
 ואז להתפרנס, אנשים נאלצים צד

 החברה על ידיעותינו את נרחיב
חיים. אנו שבתוכה

חיפה שלמה,

ף מזון ש פ דו ומזון לגו
 מוסיקאלי עירוני תקציב

בקריית־אתא.
 תקציב אין קריית־אתא לעיריית

ו העובדים, משכורות את לשלם
הז מיפעל את לקיים תקציב אין

הארו זו שלרובם התלמידים, נת
 לכן ביממה. היחידה החמה חה

 ו־ המיפעל את השנה מפסיקים
 עובדיו• את מפטרים
שנפ החדשה, הלימודים בשנת

ב כמו בדיוק — שבוע לפני תחה
 נמצא — הקודמת הלימודים שנת

ל העירוני לקונסרבטוריון תקציב
מוסיקה.

קויית-אחא כהן, שמעון

אחרח דוה סע מי
ב מיסעדת־החומוס בעלי

 כל מכחישים ירושלים
הנוש המיטעדה עם קשר
 שנפתחה שם אותו את

 שוקרי (״אבו בתל-אביב
ה ״העולם העירה״, בא

).2343 זה״
 היתר בין מסופר כתבה באותה

 של בנו יאסר, כביכול, אחינו, על
 שעל הידוע, הירושלמי שוקרי אבו
ב מיסעדת־החומוס נקראת שמו
בירושלים העתיקה עיר

 ברורה בצורה להודיע' ברצוננו
 עבר לא מאחינו אחד שאף ביותר

 מפעיל לא גם כן ועל לתל־אביב
 אחרת בצורה קשור או עובד או

 ל־ מחוץ כלשהי למיסעדה כלשהי
בירו העתיקה בעיר שלנו מיסעדה

שלים.
ו מנוהלת בירושלים המיסעדה

 אבו של בניו שני על־ידי מופעלת
 סניפים, לנו ואין המנוח, שוקרי

 עם קשרים באלה וכיוצא נציגויות
אחרת. מסעדה אף

 רבים באו הכתבה פירסום מאז
ב אמת יש אם לשאול מידידנו

 אומרים כמובן, ואנו, זו כתבה
שקר. כולה לנו הנוגע שבכל
ואי־נעימות. נזק נגרם לנו

 יהודים שלנו, ותיקים לקוחות
תד באוזנינו הביעו כאחד, וערבים

ה על ששמעו אחרי וכעס המה
עניין.

 שוקרי מוחמד ויאסר פתחי
ירושדיס לאהא,

 מיס־ שלוש לפחות קיימות >•
 אבר השם •את הנושאות עדות

 בתל־אביב נפתחה אשר וזו שוקרי,
 אבו־שוקרי למיסטדת שייכת אינה

בירושלים. אל־ואד שברחוב

ת ד ת גבר ב
 בתאריך הבחין הקורא

(״העו לתקן ומיהר שגוי
).2346 הזה״, לם

ב זכתה מור רינה כי כתבתם
 שנים. שמונה לפני תבל מיס תואר
ב זכתה מור שרינה היא, האמת
לפ ,1976 ביולי בהונג־קונג תואר

שנים. שש ני
 באר־שבע שחר, שלמה

כמובן. הקורא, עס הצדק •

מור לשעבר תבל מיס־■
1976 הונג־קונג,

ה העולם* 2350 הז


