
נהדרים טיולים
!ביותר המרתקים במסלולים

 יום. 30־8 *אירופה:

 י 32־28 ומכסיקו: *ארה"ב,קנדה

 יום 3!:הרחוק *המזרח
 יים מ אמריקה: *דרום

יום אפריקה:״ *דרום

ום.

טורם אירופה בטיולי
שלמים ת מ ם פחו מקבלי יותר! הרבה ו

הנסיעות! משרדי בכל והרשמה פרטים עם חוברת

טורש אירופה52 ״*ימי
ןג ת!נ11ן ן י 'ס

/ כ ת / ר € /!

.243224טל. ת״א 100 יהודה בן רח' סורס אירופה ע״י והביצוע ^הארגון,התכנון

 ששב חח
 (מקים
 ־ בשוויץ

 שיחיה שב
אצון־ננית!

הפלדה גשו בעל היחיד• הבנוחון צילינדר
 במיוחד מתוחכם סיילינדר מלרבי שויצרי דיוק בעל מיוחד מפתח

 להשיג ניתן ביותר! הבטוח לצילינדר ״2000 ״קזו את הופכים
והדלתות. המנעולים סוגי לכל מתאים פינים. ו 5 או 10 עם

ל נראה כך לאחר ״קזו״ צילינדר נראה נך פריצה לאחר צילינדר נ
ח סי פריצה נ

הארץ ברחבי בנין וחומרי למנעולים בחנויות להשיג

|*]50 2000 בשחה-קזו לנעילה
03-285291 טל. מ בעי ישראל ו1ל! ארצית: הפצה

מכתבים
היהודים אחרון

ר,חכמים
 היגר לא קרייסקי ברונו

וזכה. — לישראל
 הפורש האוסטרי ראש־ד,ממשלה

 הרוח לעליונות מובהקת דוגמה הוא
האובייקטי הנסיבות על האנושית

 היהודי הצליה אישיותו בכוח ביות.
 ובל- קטנה מדינה להפוך הזה החכם

ביב- מגעים של לצומת תי־חשובה

 בקולורדו, שנים מזה יישב
ה (״פורום ארצות״הברית

).2377 הזח״, עולם
 כאדם לא אותך מכירה איני

 מאמרך קריאת אחרי אך כאמן׳ ולא
 קי־ ורגשות עצמית שינאה המלא

עליך. ליבי-ליבי — פוח
 ארצה עלתה אשר •׳ כ״אשכנזיה

 (ב־ צעירה כנערה בחירה״ ״מתוך
 ב- וריסום חיפה נמל דרך ,1949

 גידלה בארץ, התערתה די־די־טי),
אש לא — צברים של חדש דור

מוחא אני — ספרדים ולא כנזים

 ובין הגדולים הגושים בין לאומיים,
 כי הבין הוא איזוריים. בני־פלוגתא

האנו עתיד האטומי הנשק בעידן
השו המתחים בד,פשרת תלוי שות
 להתעלות ידע אופקיו ברוחב נים•
ו לאומנית קנאות של הבלים על

 את להם ולהקצות צדה, כיתתיות
 — בהיסטוריה המתאים המקום

שלה. הזבל בפח
 כיוצא- זה איש נראה בדורנו

לז חשוב אך ומיוחד. יחיד דופן,
 למסורת אהרון שריד הוא כי כור,

 סוציאליסטים של מפוארת יהודית
 לא אנושי דבר ששום ודמוקרטים,

 העולם, שתרבות להם, זר היה
 בעיניהם היו לא ועתידו עברו
החתום. כספר

עמ הנאצים, מאימי שניצל אחרי
 יהודים לפני כמו — לפניו דה

 לבנות :הברירה — אחרים רבים
 ה־ אחריהם שהותירו ההריסות את

היהו לתפוצה להגר או ברבארים,
 הוא לישראל. ביותר, הנידחת דית
 הציל וכך הראשונה, בדרך בחר
 חסר פרובינציאלי מניות נפשו את

 צרת־ בסביבה משקיעה תיקווה,
 אילו מהעולם. ומסתגרת אופקים

 לפתח היה יכול לא אחרת, בחר
 לכל שפיתח. כפי מזהירה קריירה
 פקיד למעלת מגיע היה היותר,

בסוכנות. זוטר
חיפה שרוני, ברכה

 מול ניצבתי פעמים כמה כבר
 לבחור. במי ידעתי ולא הקלפי

כב חשדות בי עורר פרס שימעון
 לתיעוב לי גרם בגין מנחם דים,

הפו למען להצביע רציתי מוחלט.
 שלבטח הכי-חכם, היהודי ליטיקאי

 דרך על ישראל את מעלה היה
אותם קרייסקי. ברונו :השלום

ש ואמרו לי, צחקו זאת ששמעו
 אגתו קיללו אחרים תפוס. כבר הוא

אנטי־שמי. בז׳ארגון
 פנוי. כבר הוא מבין, אני היום,

 לחלץ לבוא יסכים אולי אולי,
מהמצוקה? אותנו

בת-ים צרפתי, •וסי

שח ון5** ול3ה חחז
 גן־אור לשמואל תשובה
 לנדוד ״הבוחר אביטל

מרצון, גולה ולהיות רחוק
 את לאבד רצה שלא מפני

וה־ — האנושי,״ הצלם

 ורעות־הרוח הבלע דברי על כאדם
 התנשאות ריגשות לי אין שלך.
 את קיפוח. ריגשות ולא עליו
 גם קיבלת — קיבלתי אני אשר
 בכך רק הוא בינינו ההבדל אתה,

 והחברה שהמדינה מחכה שאתה
 בו־ — למענך ויעשו לך יתנו
בעצמי. למעני עושה שאני בזמן

 אי- ישראל למדינת יש נכון,
 קטנות. וגם גדולות בעיות, אלה

 פער ויש עושר, ויש עוני יש
 לא אך — עדתי תרבותי, חברתי,

 היושבים אל אלינו, תפנה אתה
 אצבע שבה, והרע הטוב עם בארץ

אתה. לא מאשימה.
 תחושת־העל- כי מתרשמת אני

 (או הישראלית החברה כי על בון
 העניקה לא האמנים) קהילת אולי

 אשר היא יוצר״, כ״אסן הכרה לך
חסרת־טעם פריצה לידי הביאתך

אחים. ושינאת שיטנה הבל, בדברי
 — שפתך, ביפי לדבר מתיימר אתה
 לא — בתרבות ביטוי, בכושר
 נמצא שכן מה לכך. זכר מצאתי

 כמה — ולראיה מרירות. זו —
:ציטוטים

 עצמי למכור צריך ״הייתי •
 עדשים בנזיד האשכנזי לשטן

מאתקאי.״
 שטן. מוכר לא ישראל בדת

— בדולרים נמכר בחו״ל ואתה
 —־ השורשית ולתרבות לכך מה

שלך?
קיומנו שנות אלפי ״במשך •

)26 בעמוד (המשך

ה ב ה א
ת בי ר ע

 ביטוי הוא זה ״חמשיר
היו לרמטכ״ל להערכתי

 השואף איתן, רפאל צא
 באומץ להלחם כנראה

מק ולהשמידם,״ בג׳וקים
 הקוראת. דימה
 ערבית, אהבה יש לרפולנו

 פוסע יעיל-הוא עם אחרי
עיקבית,

 !משבח הוא המת הערבי
 — נובח רק או נושך האם
 ? הקרבית בדרך הוא יגיע לאן

חלמיש, סמדר
מעגן־מיבאל קיבוץ________
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