
מכתבים
לכעוס ממשיך יופיטר
ל לב בכל מצטרף אני תיכון, כתלמיד

 שלנו המורים שכיתת על העורר של רעתו
 לנו הוכיחו בעמדתם ).1165 הזה (העולם
 ונתנו נכרים, שהם הראשונה בפעם המורים

 באזרחות. הראשון האמיתי השיעור את לנו
ה אם טובה אזרחות להיות יכולה איר כי

לחופש? זכותו על לוחם אינו פרט
. .  של צל כל יאבדו. ייכנעו, המורים אם .
 ערר יהיה מה ואז, התלמידים. בעיני כבוד

שלהם? השיעורים לכל
תל־אביב ספרא, יורם

כ ציון לתת לי מותר אם מאלף. מאמר
מעולה! מורה:

 ירושלים מורה,
 אין אי־שיתוף־הפעולה עקרומזז שלפי למרות
ציונים? נעת נותנים

 בטעצר־יחיד להחזיקו אין אד חוקי, לעונש
בלתי-מוגבל.

 ה־ היא מעצר־יתיד כי היא ידועה עוברה
 טי־ לידי אדם להביא ביותר הבטוחה דרר

 ב־ אפילו חיה. לדרגת ולהורידו רוף־הדעת
 משתמשים אין ביותר, האכזריים בתי־הסוהר

כעונש. טמושד במעצר־יחיד עוד
 שינוי יחול לא שאם לנו הודיע מרשנו

 אלא ברירה לו תהיה לא החזקתו, בתנאי
שביתת־רעב. על להכריז

חיפה עורכי-דיו, נקארה, חנה קוסא, אליאם
אחריו הכא

 הזה (העולם חכם עמום נשואי על הכתבה
 כל לזוג מאחל אני מלבבת. היתה )1165
נו כתבה המועד בבוא לראות ומקווה טוב,
הנמים. של חדש דור על ספת

 ירושלים אברבנאל, י.
הנולד. את הרואה חכם? איזהו

אפריקאית קריאה
 אמבויה, טום בא שעברה השנה בראשית

 לארצות- מקניה, 28ה־ בז המזהיר המנהיג
 את והבליט הברית
 במתן הרחות הצורר
לאפרי• גבוה חינור
ומב צעירים קאים

טיחים.
מפנייתו, כתוצאה

 40מ־ למעלת העניקו
אמ אוניברסיטאות

ל־ גיטלות ריקאיות
 וצעירות צעירים 81

מאפריקה.
לש מובנים אנו

ל שיביא טטזם כור
 סטודנטים 243 כאן

 יכולתנו הבא. בסתו
 תלויה זאת לעשות

זקו־ אנו בעזרתכם. דו־ אלת 121ל־ קים בלפונטה
נדו־ ,תרומתכם לאר.

ו — עמוק סיפוק לבם תת! קטנה, או רה
ה למען במאבק עצומה משמעות לה תהיה
בו. מעורבים שכולנו תופש,

בשם בלפונטה, הארי
האפריקאי-אנזריקאי המוסד

ניו־יורק לסטודנטים/
 רר ובחוץ־לארץ, בארץ הזה העולם קוראי
למע ששוגרה זו לפניה להיענות חפצים

 השית' מאבק עם זו בצורה ולהזדהות רכת,
 על־ידי זאת לעשות יוכלו האפריקאי, דור
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תנברכורת
 הזה״ ״העולם את קורא שאגי השנים נבל

 מטבעי אני כי כתבה, שום על הנבתי רא
 ״בד הגברבר של האישי וידויו אבל אדיש.
הו )1164 הזה (העולם הנבול!״ את עברתי

לפ שלא יכולתי לא מאדישותי. אותי ציא
ישראל. למשטרת הידר בקריאת רוץ

. .  לו מאמין ואני לנברבר, להאמין אם .
ל מיד למוטב לחזור שרצה הרי לבי, בכל
 ישראל משטרת אבל לו, שקרתה התקלה אחר

 אותו רדפה היא זאת. לעשות לו נתנה לא
החיים. את לו ומיררה לו הציקה שהלד, לאן

 בי טסויימים. שוטרים להאשים אי! כעצם,
 עבודה תהיה לא הרי פושעים, יהיו לא אם

 דואגים הם כן על אותם. ויפטרו לשוטרים,
פרנסה. שתהיה כדי פושעים, דור יינרל

טבריה לא־גברבר,
ל יש לבדו. הנוער את להאשים אין ..

ול הנוער הורי את וראשונה בראש האשים
 בנותיהם. או בניהם עם יחד לדי! העמידם

 עצמם של לבילויים דואגים רבים הורים
 מובלים שבה והזנות הפשע מדרד ומתעלמים

בניהם.
. . שמס החינור מחלקת את להוסיוי יש .
ל להוסיף יש תיאורטיים. בלימודים ר,פקת
ותר מוסר להטפת בשבוע אהר שעור פחות
ודרר־ארץ". ״מוסר שייקרא בות,

. .  והעיריה, המשטרה את להאשים יש .
 בשעות ברחובות להסתובב לנוער המניחים

הרגי הלימודים בשעות ואפילו המאוחרות,
 חריפים משפטיים באמצעים לנקוט יש לות.
 של המאוחרות בשעות המסתובב נוער נגר

הוריו. ונגד הלילה,
התקווה שכונת עזרא, אהרון

המצרי העתונאי
 נם הידוע עוסטן, אהמר את מייצגים אנו

ו ברצח הנאשם המצרי", ״העתונאי בבינוי
כלא לפריצת בקשר

שאטה.
 במע־ כלוא מרשנו
חו 16 מזה צר־בודד

 מכר כתוצאה דשים.
וברי ראייתו נפגעו
ה הפעם זו אותו.

 הוא בחייו ראשונה
במשק עתה משתמש

 בסיחושי וחש פיים,
לג העלולים קיבה
 בית- לאולקוס. רום

 לצדק הגבוה המשפט
 עניינו זה בי קבע
 בתי־הסו־ נציב של
 הנציב ואילו הר,

 העניי; כי לו הודיע
טוסמן למרותו. נתוז אינו

. . הצד כל אין .
במעצר־ להחזיקו קה

 כי טענתו על ושוב שוב חזר הוא בודד.
 וכי להימלט, שניסה הראשון העציר אינו

 בית- שלטונות תפקיר האחרוז. יהיה לא
 יברח. לא העציר כי לדאוג הוא הסוהר

וצפוי החוק, על עובר לברוח המנסה עציר

ק כרוו  החופה על דעתי היתה מושבע, ...
ט'). (משלי הנה!״ יסור פתי ״מי תמיד:

 רמודגן דוידי, אבי
 ״תן פרק: באותו ם׳ פסוק להיפך, ראה

עוד.״ ויחכם לחכם,

הבתולין ביטול
 נ׳אבר, יוסר מר של לגבריותו הכבוד כל

 שלא מפני בליל־הנשואי! כלתו את שנירש
 רק הוא ).1165 הזה (העולם בתולה היתה
עצ הוא האם — אחד קט! פרט לציי! שכח

הכלולות? בליל בתול היה מו
נתניה גיל, עדנה

יו עולה בתולה המוהר, בשוק כי ציינתם
 גרושה. או אלמנה אי־בתולה, מאשר תר

 האדם מחיר בו היחיד המקצוע זה כמדומני,
 מחייב ההגיון יותר. לומר שהוא ככל יורד

ההתמ הנסיון, עבור נוסר תשלום שיהיה
ובו׳. היידע חות,

באר־שבע גלאון, אברהם
מקצועית. תוספת

. .  כי הוא בכתבה ביותר המעגייז הפרט .
ה ב.,פרק בקורא! מופיעה זה בענין ההלכה
 שלהם לנשים הערבים יתיחסו עוד כל פרה״.

 להם שיש בני-אדם כאל ולא פרות, באל
 תנשו־ לפני (גם הגבר כמו הזכויות אותן
נחשלותם. על יתגברו לא אין),

חיפה לוין, מירד,
אצכעוני ממשלת

חתימתי! את זייר מישהו ושבר! שוד
באצ תראה ״אל המכתב למקרא נדהמתי

 הזה (העולם התל־אביבי הקורא של בע!״
 היחה תחתיו שהופיעה החתימה כי ).1165

חתימתי.
 מזדהה שאיני מפני כפליים, מרגיז הדבר

 אי־ידיעת כי סבור אני המכתב. תוכז עם
ול לבחור אדם פוסלת אינה וכתוב קרוא

 זהו להיפר, לראש־הטטשלה. אפילו היבחר
 תיקים, פחות יהיו הגיורת. לבעיית הפתרון

פחות פקידים, פחות פרטיות, מזכירות פחות

 אלי הקורא של למכתבו קוראים ופחות
נויפלד.

וכרס צלב
 זקי של הקאריקטורה את לראות נדהמתי

 הזה (העולם צלב־הקרם את המצייר הילד על
 זהה אינה המערכת שדעת מקווה אני ).1164

 ממשלת ראש של (הבלתי־חכמות) דעותיו עם
ה הנאציזם חשיבות את המקטינה ישראל,
מתחזק.

י פנ ל . .  בנרמניה ביקרתי שנים ארבע .
 כי עתונים לכמה כתבתי ארצה חוזרי ועם
 מרגיש אינו נאיבי תייר או רשמי שליח רק

 העם שכבות כל של הבלתי־מרוסנת בשינאה
ו ובראש הזמניים, המנצחים נגד הגרמני
 לא ממכתבי אחד אף היהודים. נגד ראשונה

לפירסום. כמובן, זבה,
 ו־ הטפשית הקאריקטורה תתוקן לא אם

 חדש, בציור או מתנצל במאמר חסרת־הטעם
 שאני עתונכם, את יותר לקנות אוכל לא

יענים. ׳עמונה מזה אותו קורא
קרית־עמל סייג, י.

. . בז־נוריון. של הזרם עם נסחבתם אתם .
 אני מיליונים ששה להציל אמר: קסטנר גם
 יכול," אני עצמי את להציל אבל יכול, לא

 ״להחיות אמר: בן־גוריוז בהתאם. פעל והוא
 אני מתמיכתם, להרוויח כדי מיליונים ששה

 ממותם." משהו להרוויח לפחות אז יכול, לא
הצ האם כבודם. ואת זכרם את מכר והוא

 את למכור המוכנים לאלה אתם נם טרפתם
עדשים? נזיד בעד האנושות

כתובת בלי אלמוני, אזרח
הזמיר זמירות

״כבי העתון של הראשי העורר של כבתו
הפד הרפובליקה לנשיא פניתי בלבוב, לה״

הבא: במכתב גרמניה של רלית
 השתתפותו על במחאה אליד פונה ״הנני

כ גרמניה, בממ׳עלת אוברלנדר תיאודור של
הפליטים. לעניני שר

פלו מפקד היה אוברלנרר תיאודור ״מר
 לבוב לעיר שנכנסה (,זמיר׳) ,נאכטינאל׳ גת
 פוגרום נערד היום למחרת .1941 ביוני 30ב־
 ביריות איש, 200 עם יחד אבי, נהרג בו

רו הנני קזימיזיובסקה. ברחוב בבית־הסוהר
 אלה בשם למחות מחוייבת עצמי את אה

קרו מהן שנעקרו המשפחות ובשם שנהרגו,
יום. באותו בים

ני אשר ושילומים אישיים פיצויים ״שום
כל הסכמים שום וכן גרמניה, על־ידי תנים
כ באים אינם ישראל, עם ומדיניים כליים

 של המדיניים שבחיים לכר מוסרית הצדקה
פושעי־מלחמה. שוב ישתתפו גרמניה

נוה־שאנן השלם־אלטמן, ינינד,

של ממריץ♦ ♦ מרווה מח
ישראל ספורטאי של המשלזוז - מאלט בירה

 הימני המקשר ,1959ל־ השנה״ ״ספורטאי סטלמך, הום3
 הגביע את האחת בידו מחזיק לכדורגל, ישראל נבחרת של

עליו. האהוב המשקה מאלט, בירה בקבוק השניה ובידו

 [132 מרחק ״ בנהיגה
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 עצירה כדי ״במקום״. רכבך לעצור תוכל לא לעולם
לך: דרושים יבש ובכביש תקינים בלמים עם בטוחה
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שלפניך, לרב□ רכבך בין
 כרוזים המועצה תפיץ החודש במשך הנהגים: לתיטומת־לב

 תוכנם הכרוזים מן מסוים באחוז ברכב. הנוהגים בין זה בנושא
 כל השגיאה. היא מה נודיע החודש ובסוף שגיאת־דפוס במתכודן

ם יקבל כזה כרוז לנו שימציא מי ר 1.— בסך פ ״י 0  ושמו ל
יפורסם.
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תאונות למניעת הלאומית המועצה
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