
מכתבים
\

השנה איש
 בד דויד :1120 (ער שגה כל כמו השנה,

נוריוז.
טבריה שפירא, משה

אל יוסר — בבהירות שניצח האיש ,
. פוני ..

רמת־נן קרני, שמעון
. .  העוז לו שהיה מפא״יניק יוסר, דוב .

אחר. מפא״יניק ננד לעוט הנריר
רחובות פרישמן, חיים

. . טולידאנו! נברח .
ירושלים לוסטיג, אסתר

ירושלים הדמות עד
הוי את מעוררת שוב הנאמנה״ ״הקריה

 הערבים לידי הסגירה מי — הנוקב כוח
 כרגע נתעלם אם אולם )?1194 הזה (העולם

 היתה מה לשם דתיים-לאוטיים, ממניעים
מס עשרות על העתיקה, העיר לנו נחוצה
ה בקירותיהם סדק שכל ובנטיותיה, גדיה

 ל- חיילי־או״ם לשליחת נורם היה עתיקים
ל ״הטתנכלת״ המרינה את לרסז כרי אריז

זרים? קודשי
 את נם לכבוש רציניות תוכניות היו אם

 לירושלים, וממערב מדרום שמצפון, השטחים
 לשם אולם בה. וקוץ אליה בבחינת ניחא.

בלבד? הקוץ לנו נחוץ מה
ירושלים חיים, ר.

ה ההפוגה התחלת שלפני האחרון בלילה
 מפקדת אל הסמוכה מדירתי הלכתי שניה

 אירגוני-הטחת־ שני
הרו גרש במי רת

 לגורל דאגתי סים.
שהשתת ילדי שגי

בקרב. פו
בבו בשלוש כבר

 מיפ־ כי שמעתי קר
 טילפנה ההגנה קרת

אנח ״האלו, ואמרה:
 לפעולה. יוצאים נו

 הדברים מתהילים.״
 של חשדו את עוררו

 ה- של קצין־הקשר
 טילפז והוא לח״י,
 כי לו נודע חזרה.

 של סימן שום אין
 ההגנה מצד תזוזה

ב־ר־ציון.
 בהו־ ההננה מפקד

 כי׳אי־״גר ר—ציו!־׳
 יסתערו המחתרת ני

תמי בלי נוטר־דאם ליד החומה את ויפרצו
 הדבר מראש. שדובר כפי באגפם, ההגנה כת

 המחתרת, חיילי להשמדת לגרום היה יכול
נמרוד. של בפיקודו
 בגידת של להיסטוריה מוסיפה זו עובדה

ירושלים גרינוולד, מלכיאל ההגנה.
 משוא־ חסר האחראי, השקול, טאמרכם

יכו תש״ח חיילי רק כי שוב מוכיח הפגים,
 שטויות כמה תש״ח. קרבות על לכתוב לים

 ילדים על-ידי האחרונים בשבועיים גובבו
 ועל■ תש״ח, בימי המכנסיים את שהרטיבו

 שמאלם בין מבחינים שאינם זקנים ידי
לימינם!

ירושלים גור, יוסף
קישכושים

 לוטוטבה את מזמינה הייתי
לרומבה.

 חבוב יותר הוא כי
מקאזאבוב.

 טקטאנגה שהאיש בעוד
זקנקננה. לו איז אפילו

חיפה פרי, מרים
 קוננואי. הוא לומומבה

קוננועלי. הוא צ׳ומבר,
ירושלים בראלי, גדליה

היטלים אשכול
 יישר זה: צנוע במעמד ייאמר לשר־האוצר

 לכולם מסור אנא למכסיקו, כשתיסע כוח.
 מטי-ל אתה חשבונה שעל האומה סן ד״ש

 בחוץ- היית לא זטז הרבה כי הרבה, כל־כר
 פעם שוב להעלות מתכונן אתה מתי לארץ.

וה היתרי־היציאה מהיר את הטיסים, את
דרכונים?

ירושלים יעקובי, משר,
 מפא״י שם יהי — לקח אשכול נתז, לבוז
מבורר.

תל־אביב סגל, אביאל
הצלה עוגן
עלי כתב כהן ששלום הנערים אחד אני

 הזר, (העולם עוגן מוסד על בכתבתו הם,
בעבו והסתדרתי שוחררתי בינתיים ).1165
 והנני מצבי, את להיטיב רצוני אולם דה.

 שלי: בטיקצוע רצוי אחרת, עבודה מחפש
 אני מזה חוץ גיהוץ. או אוטומטית מכבסה

 לנילי שתתאים אחרת עבודה כל לקבל מוכן
שנה). 17 (בערר
 כי הזה״, ״העולם קוראי אל פונה אני

 הישר ררד על עולה אני שהפעם החלטתי
 כאשר קשה המלחמה תהיה — שם ונשאר
תהיה.

תל־אביב ל״ ב.
ושות' כהן שלמה
 אני האטת. את לגלות הזמן הניע טוב,

 שני את שכתב זה האמיתי, כהן שלטה הוא
 על־טנת זאת עשיתי הראשונים. המכתבים

הנוש עוד שיש כהן שלמה לידידי להוכיח
חוצפה. בפחות ולא כהן שלמה השם את אים

 כהז לשלמה מציע אני מהצד, איש בתור
 על להגנה כהן שלטה של איגוד להקים

כהן. שלמה של זכויותיהם
מת הגתה שחתיכה כהן, שלמה לד, תאר
 (בהחלט בעתוז מכתביד בעקבות בד אהבת

 איזה אחרי עיוורת). האהבה שהרי אפשרי,
הולכת?! היתה היא כהז שלמה

.רנזודגן אפק, י.
ציגדארדה

ה םילוו? על נמרצות למחות רוצה אני
תפי־ בעניין )1194( הזח״ ב״העולם עוברות

בל ״ימאי התואר על מוחה אני צינד. -םת
 כד, לחשוב לכם בושו ואדיש". מעוניין תי

ש אישית, אני הימאים! את לרעת מבלי
 הייתי תמיד נאציים, בטחנות־ריכוז סבלתי

 צורר כל לתפוס מעוניין ואהיה מעונייז
יהיה! באשר נאצי

 במיבצע-בזק השתתף לא אחר נורם שום
 לנו מסר לא אחר גורם ?1א זה. בלתי־צפוי

ש הוא שלי הזיהוי רק אלא צינה את
ללכידתו! הביא

טרייביש), (צבי צ׳וצ׳ו
 הרצל תיאודור א/ק

 מל זאת, בנל עונה, אינו צ׳וצ׳ו הקורא
צינד? את הכיר איך העיקרית: השאלה

כישראל צלאח־אל־דין
 מתלונן מטייבה סוסה אל-פתאח עבר

 התעלמות על )1191 הזה (העולם במיכתבו
ער של לאומיים ממאורעות החינוך משרד

ישראל. ביי
עובדי־המרי־ כי להזכיר כראי לכר בקשר

 בשנה יטי־חופשה משני נהנים העבריים נה
 ב־ או לאומיים זיכרון בימי בחירתם, לפי

 ה־ של 32.3 (תקנה מסויימים ערבי־חג
 מקיימים שאינם ״עובדים לעומתם תקשי״ר).

 זה סעיף לפי להעדר רשאים ישראל" הגי
 במקום מתקיימת בו וביום במאי באחר

 ציבורי אופי בעל טכס או חגיגה מגוריהם
נצי של המחוזית הלשכה נתנה אם מקומי,

לכד. מוקדם אישור השרות בות
 לבחור לערבים אן? להתיר אי־אפשר האם

ש כפי עריי-חגים או לאומיים ימי־זכרון
העבריים? העובדים לגבי מקובל

גבעתיים מג, אליק

רצו בטייבה, התיכון בית־הפפר כתלמיד
 וכאליד אל־דיז צלאה כן, למיכתב: לענות ני
 גיבורים אל-מנפע בז ועוקבה אל־וואלד בן

 כל ואין בהיסטוריה, ומפורסמים ערביים
 מחדש. זה את לפרסם למשרד־החינוד צורר

ה לכיתות באה לא הישראלית המקראה
התל יודעים כבר ה׳ כיתה ועד נמוכות,
 רצו אילו עוקבה. ועל כאליד על מידים

 שלנו, והמסורת התרבות את לנו להשכיח
 אחרי ולא מההתחלה, זה את עושים היו

הסיפון. על לדרור איד שלמדנו
קרע כפר נועמן, חג׳ אחמד איברהים

הכיבוד כל
ה צורפה מתי לי תודיעו אם לכם אודה

לשבדיה. קופנהאגו עיר
מדור ),1194( הזה״ ״העולם סטוכין:

קל״. ״כיבוד קטע ״הווי״,
 חיפה הר־זהב, א.

 הנסיון קל. לכיבוד הזקוק הוא המדור עורן
 ניכשל לשבדיה קופוהאגן את לצרף האחרון

 אזרחי מיגרו כאשר ,1658־1660 במלחמת
גוסטאב■ קארל השבדי המלך את העיר

אריות כפירי
 לתש־ בהקדמה לי גרמתם רבה אי-נעימות

 שאני כתבתם בה ),1193 הזה (העולם בצי
 אני חברה״. ״שונא

 ואף בחברה פעיל
 עם בשיתוף יסדתי,

 חברת את חברי,
הנתניי־ ״כפירים״

 שאני כתבתי תית.
וכנר חברה, אוהב

ב שיבוש חל אה
 ממני הסירו דפוס.

הזה! הלעז את
נתניה שטרן, משה
מילת )1 מאוזן:

והי התנצלות צער,
חרמה. בעת

המולדת מחיר
ן ר ט ישר סטודנט אני ש

בגרמנ הלומד אלי
 לחופשה יוצא אני השבוע המערבית. יה
 בארץ לבלות רציתי אותה חודשיים, בת

מ ממני נמנע הדבר אולם המשפחה. בחוג
סיבות. שתי
 של תשלום חייב אני הנסיעה כרטיס על

 על בחוץ־לארץ. נקנה הברטים אם נם ,33ן4
בתש חייב אני דרכוני, את להאדיר מנת
ה מדוע ל״י). 20(ב־ מרקים 40 של לום

גבוה? כה מחיר
 מרקים, 200ל־ מניע הסכומים שני צרוף

 סכום עם מעשי. אחד צעד לעשות טבלי
מר 750ל- יניע זה הדרך, והוצאות הנסיעה

מיוחד. תענוג תהיה שהנסיעה מבלי קים,
מ למעלה להתקיים יכול אני זה בסכום
 ספרד תורכיה, יוון, כמו במקומות חודשיים

ופורטוגל.
 בכל החופשה את לבלות היא: המסקנה

 את לתקן דרר אין האם לארץ. פרט מקום,
המעוות?

גרמניה וופרטל־אלברפלד, פרנבק, זאב
7 כשעה יקרה זה

 שאין השלום, על בדיבורים טעם כל איו
 אין מלמטה, יבוא שלא מה מעשים. אחריהם

אחיזה. לו
ש הארצות באחת תנועה תתחיל הצעתי:

 יום, בכל מסויימת שבשעה בכד תתבטא
 יהיה, באשר איש כל ייעצר ,7 בשעה נאמר

 המלים: עם שבקירבתו לאנשים ידו יושיט
בעולם!" ״שלום

אביב תל נחים, שאול
דסדר־הידם הצעות

 הנבלות־המהירות את לבטל מציע אני
 וחנוט־ ,עליהן שומר אינו שאיש לכלי־רכב,

 זאת תחת האזרח. בלב לחוק בוז רק עות
 למהירות מעל לנסוע אסור כי לקבוע יש

 ולתנאי־הנסי־ לכביש לכלי־הרכב, המתאימה
 זו. מהירות מהי לקבוע נהג כל על — עה

ל מעל נסע הנהג כי השופט ימצא כאשר
המוגד התנאים לפי זו, הגיונית מהירות

כבד. עונש עליו יטיל רים,
אשקלון בן־צב־, חייב
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בידיה נערה״יופיה כל
 כדי דרושים טוב ורצון קטן מאמץ רק
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ל/ א י  מונע העדינות, ורקמותיו עורך טל מגן דו
 על־ידי טורן גוון את ומטהר פנים קמטי התהוות

חדם. מחזור של פעילות

ל״י 4.25 השפופרת מחיר

צימס פרסום


