
מכתבים
אייכמן שבועת
 אורי של המאמרים סידרת אחרי עקבתי

 מ־ והתרשמתי נאצי" של ״לידתו אבנרי
 עתה, המחבר. לפנינו שפרש היריעה ריהב

טהי- כמה רואה אני להעיד, אייכמז בעלות

נשבע אייכמן
 התבססו כמה ועד אלה מאמרים היו מנים

נוקב. וניתוח מוצקות עובדות על
ירושלים גל, אליעזר

.  הצליח לא שהצלם אהד: דבר רק הבל ..
 אייכמו אדולר מרים בו הרגע את להנציח

 לומר יהודיים שופטים בפני ונשבע ידו, את
הרצחנית. הבהמיות מסכת על האמת את

רחובות פולק, נעמי
 מסרטת על־ידי הונצחה, זאת בכל התמונה

 המשפט. תהליך כל את הרושמת הטלביזיה
 מתון שנלקחה תמונה ראי — ההשבעה רגע
הטלביזיה. סרט

 ״מתי המאמר לתור בי בראותי, נדהמתי
(העו ההשמדה״ על לראשונה אייכם! שמע

 — בתמימות כאילו — נונבה )1236 הזה לם
ל המחלקה זה: מול זה המובהקת, חרונמה
 לחסד, או לשבט הנתונים, ערביים עניינים

 כש־ הממשלה, ראש שהוא אחר, אדם בירי
 שאי! לובראני, אורי הוא לפועל המוציא

 הוא לטעשה, אד סמכויות, שום להלכה, לו,
בל־יכול.

 אלה דברים נכתבו לו מתפלא הייתי לא
 רע״ם. מעתוני באחד או לשעבר ב״אל־ארד״

 שיש מטופש מזוכיזם כאז איז אם תמהני,
המדינה. ננד פרועה והסתה זריז כוונות בי

נס־ציונה זרובבל, ז.

הנשק בוחרי
 מכירת על כתבתכם את שקראתי אחרי
(ה פורטוגל לצבא וכו׳ חומרי־נפץ ג׳יפים,

 ספק כל בלבי נותר לא ),1240 הזה עולם
הז באותה ״עוזים״. גם להם מכרנו אכז כי

 הפכנו זה מרוע בשאלה: הרהרתי דמנות,
 של ביותר הנאלחים לרודנים נשק ״פקי
הפורטו כמו ולםשסידי-עם אמריקה דרום

 — הנונה מדינה ששום מפני האם גלים?
 הסכימה לא — פוליטית תבונה ובעלת
להם? למכור

חיפה לוין, שמואל
 טוהר על וכתבו דיברו כמה אתם הזוכרים

 אותם ראו וכעת המדינה? קום לפני הנשק
 את אותנו, מובילים הם היכן אבירי־שקר,

השלום! ונביאי התנ״ד עם
ירושלים בר־כוכבא, יצחק

שבקיר השלושה
 עיז באמת לו יש שלכם. לצלם אבראבו

הילדותי הציור את לתפוס הצליח אם הדה,

ובר כיג׳י לבון,
(העו באשקלון קיר על בז־נוריוז דויד של
 הנוספות הדמויות שתי אח ).1240 הזה לם
זה כי אני, נם ראיתי הנערץ מנהיגנו של

 בעיניים דיזננוו* ברחוב ללכת קונץ לא
 עיניים על מדברים כבר אם אבל פתוחות.
 לב שמתם שלא עליכם מתפלא אני פתוחות,

לנוכ בבית־הספר בינ׳י של שהחברה לכד
 בר וישראל מימינו לבוז פינחס הם לים

משמאלו.
 תל־אביב אלחנני, דויד

ציור. ראה — שבקיר השלישיה
הישראלית הבחורה

 הזה (העולם במיכתבו טועז נטרי ש.
 מוציאה עצמה הישראלית הבחורה כי )1239

טעית. נטרי, ובכן, מקירבה. האנוש צלם את
מ סובלות בארץ הבחורות רוב כידוע,

והצ הנורמאליות הבחורות אמצעים. חוסר
 בארץ, כאלה איז לרעתד, — בישראל נועות

 ממשלה בפקידי מסתפקות — ויש יש אד
 לחודש. ל״י 250־200 ביו נע ששכרם צנועים,
ה שנותיהם בל וסובלים נישאים השניים

 גבי על שטרות — כספית ממצוקה ראשונות
שטרות.

 נורמאליות בחורות זאת, בכל ישנז, אר
 לסבול יכולות אינז אשר בישראל והנונות

 דוני לתחרויות-יופי, פונות והן אלה, תנאים
 כדוגמת אדם ישנו ואם וכו'. מישחק מנות,
 פירסוטת לבחורות המבטיח קוטרוב, מנוח

 נם טוב. מה אז — קולנועית וקאריירה
 וטוותרות מתפתות ביותר הגונות בחורות

הטוב. שטז על
בהצ סיימתי ונאה, צעירה בחורה אני

דוג איני כיום אד לדוגמנות, קורם טיינות
 דוגמנית להיות רוצה ואינני כלל מנית

ה את עברתי כוכבודקולנוע. או מפורסמת
 והליכה יציבה ללמוד על־מנת הנ״ל קורם

 עקרת־בית ולהיות להינשא רצוני נכונה.
 כל לעבוד לעצמי ארשה לא וכז טובה,
 דבר אולם הנשואיז. אחרי שהיא עבודה

 צנוע לבחור אנשא אם לי יתאפשר לא זה
 מצטייר שבעיני נמרי), מר (כדבריד, והגוז

ממשלתי. כפקיד
חיפה סופר, רבקה

כחוץ־לארץ נופש
 שהיא ״הסתור", שחברת שמעתם ודאי

 לחברי נופש מארננת הסתדרותית, חברה
בקפריסיז. נופש בסיפעלי העובדים. ועדי

 זאת. להביז מאוד קשה לאומית מבחינה
 המחכים מקומות־קייט, עשרות בארץ ישנם

האחרו בשנים לעונודהקייץ. עיניים בכליוז
 נשארו לחוץ־לארץ. בעל־יכולת כל נוסע נות

ה והמשטרה הצבא במיפעלים, העובדים
ההס באה כעת בארץ. הנופש את טבלים

 ל־ הנסיעות ננד להילחם הצריכה תדרות,
 בחוץ- ונופש בילוי ונגד בכלל חוץ־לארץ

 לנסוע העובדים את וטארננת בפרט, לארץ
לחוץ־לארץ.

 קפריסין האם או בארץ? מזוז די האיז
 עיירות־ אותז כל על ומה מהארץ? טובה
יוסי האם — מהקייט רק המתקיימות נופש

 כאז יש שמא או רחק? עבודות להז פו
בחירות? של שיחוד

תל־אביב מיבר, י.

הנוער״ ו״עליית בליץ
 ועלי בליץ בריחת על המאמר את קראתי

 היה רי אשמה. הנוער״ ״עליית שנם ז לציי
ה בליץ את להכיר
 ששהה שעה צעיר,

טטפלהווי״ ב״מוסד
ל כרי שברחובות,

 לי- רצה כי היווכח
 אד הנוז. לאדם הפך
יד. לו נתז לא איש

תוכ בכל חיבלו
מאמ ובכל ניותיו

ר הוא הכנים. ציו
 ולעבור ללמוד צה

 אד בנרות, בחינות
ממנו. זאת מנעו
ב־ לבחור רצה הוא

ו״ע־ עבודת־מלאכה,
 לא הנוער" ליית

ל־ כדי דבר עשתה זאת. לו אפשר גרינוואיד
 פסקה 16 בניל
להת־ הנועד״ ״עליית

 הפיקה לנער דאגה לא ושוב בגורלו ענייז
 לנסוע רצה לא — והוא ומהיר־החפישה.

 של אשתו שהיא משום להולאנד, לאמו,
ונאצי. נוצרי פעולה משתן־  הנערים את מגרשת הנוער" ״עליית אם

 היה, ברחוב, אותם ומפקירה 16 בגיל כבר
 בניי את לכוון זד, מוסד של מחובתו לפחות,
עצ את לפרנס להם ולאפשר לשעבר, חסותו

_ . , בכבוד. מם ירושלים גרינוואלד, מלכיאל

התאונות מכת
 יעקב עורד־ריז של הצעתו את קראתי
 התנועה עברייני את בשוט להלקות סלומון,
 שזה לומר צריד אני ).1240 הזה (העולם

 שיפור להציע לי יורשה אבל גאוני. רעיון
 ונרו־ צרים שלנו שהכבישים מכיוון קטן:
 בתאונות, לא־קטנה במידה ואשמים עים,
 להטיל איפוא, צריך, לתקז. אותם נם צריך
הכבי את יכה שנידון העבריין כזה: עונש
 עצמו שהוא שעה ובמכושים, בפטישים שים

עבורה. מנהל על־ידי בשוט ולקה י
 אחת, בבת ציפורים שתי נצוד זו בצורה

 של הצעתו נגד העיקרית הביקורת ותוסר
 פעולה היא שההלקאה היינו סלומוז, מר

פרודוקטיבית. ולא עקרה
וזל־אביס לוי, מנחם

.ממש .  כוה נאור ארם איד מחריד. .
הביניים? לימי המתאים ז ו י רע להעלות יכול

חיפה שצקי, דבורה
 לי יש הדרכים? תאונות את לחסל רוצים

 את תבטל המרינה טוב: יותר עוד רעיו!
ל ונחזור ורשיונות־הרכב, רשיונות־הנהינה

ה ועסקני הממשלה שרי ברגל. כולנו לכת
חמורים. על ירכבו הסתדרות

נהריה סנדר, אליהו

(טו־טי)22שמן״פז״*
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