
מכתבים
הילדים חוטפי

 (העולם הילדים חוטפי על שלכם הכתבה
 ביז ההבדל אח הדני׳שה לא )1288 הזה

 ילדים חינוד לביו מיסיונריות פעולות
קתוליות. נזירות שבהנהלת בבתי־ספר
 והדבקת ההיסטריות הגעוואלד צעקות

ה משלוח על נפשות ומכירת השמד תוו
 מכוונת צביעות הם אלה, לבתי־ספר ילדים

 שאי; להבי; צריר הציבור שחר. ת1והס
 בתי־ לכל אלה בתי־ספר ביז הבדל כל

שבוג לכד פרט במדינה, האחרים הספר
 שפה של טובה בידיעה מצויירים ריהם

 תרבותית. והתנהגות ניטוסים ובמטע; זרה
לנצ רכות נפשות רכישת של פעולה שום
 חינור מוסדות כותלי בי! נעשית אינה רות

ירושלים גלנדמן, אהוד אלה•
 אחת ילדה נשלחת אם כאן? מתרחש מה

שמש מסתבר טייר — במיסיון להתחנד
 לחיות יכולה אינה נפשות 10 בת פחה

 הכספים נמצאים וכבדרר־פלא אחד בחדר
 אד מתאים. דיור עבורה לרכוש מנת על

ה המיסיו; מצפורני הרכה הנפש הוצאה
 מוסד שום בשלום. מקומו על בא והכל נורא

למשפחה. לעזור נחלץ לא
 הדתיים אם יהיה מה לחשוב נחרד אני

 של פעילותם המשר את לטנוע יצליחו
 יצליחו אום; באיזה הקתוליים. המוסדות

 תשומת את להסב הטרודות המשפחות אז
למצוקת;? החם היהודי הלב של ליו

תל־אביב רוזנברג, ח.
ה שמגלה שהתקיפות הרושם לי יש

 מתוכננת היא יום־לה חוטפי נגד משטרה
 נסיוננו לפי הרי מקרי. אינו שלה והעתוי

ה של שיטותיו היטב לנו ידועות בעבר
 חדשה לעיסקה הכנה בזה רואה אני משטר.

 תמיכתם את להשיג כדי הדת, סוחרי עם
הכנסת. שולחן על אשכול שיניח השוד בהצעת
 ביג׳י מתכונן פעמים כמה יודע איני
 חרויות קיפוח כנגר פעם יוסר. את ימכור

זכו כנגד כנראה, והפעם, הערבי המיעוט
העם. כלל של יותיו
.. די? להם ויגיד הציבור יקום מתי .

 לאכול לו מגיע השאננות תימשד עוד כל
פה ח• כרמון, אברהם קש■

ל שנתגלה המחזה אתכם מעניין בודאי
 של מחלונות־הראווה באחד ברמת־נז, עיני

 אולי באמת, נו, ילדים. לצעצועי חנויות
ינידו? הם

גבעתיים בוכני, אליעזר

 צווארו, על מונחת חרה כשחרב אפילו אחר,
יוסל׳ה. של הימצאו מקום את

אחה״צ. 4ל־ 2 בין לצלצל לא נא נ.ב.
 השני החור שוחמכרובומיקול, ר׳

קוממיות מושב הרפת, על־יד
וריה טעם

 לי ידוע עתונכם, של ותיק כקורע
 חזק מפני החלש על להגן מרבים שאתם
 כנראה החלטתם גישה, אותה מתור ממנו.

 של לטענותיה בעתונכם מקום להקדיש
ללחום שיצאה בארץ, העכברים מחתרת

 הם. באשר בחתולים,
לנ שאין עקא, רא

ב שווה מידה הוג
במק הנושאים. כל
עלי שומה רנן, רה
 היטב להבהי! כם
 ב־ לרע. טוב ביז

 כל אין זה, מיקרה
 הוא הרע כי ספק

למדו ואת העכבר.
 ב־ ורבותי מורי ני

 לרפואה, פאקולטה
 בעצמי למדתי וזאת
ה הפרקטיקה מתור

 במדעי שלי ארוכה
והרפואה. הטבע

 שכתב מה הנהפלדרמאוס דר׳
 על הדגול לוספיוס
 הוא ״העכבר העכבר:

 אל ומגיפות מחלות המובילה
 הוא בגי-ארם. של
ה את מרעיל כד

 מאוסה, חיה
 מישכנם קיבוצי תור

 ועל־ידי מזון, אוכל
ועל־ידי לאדמה, מתחת נובר הוא שיירים.

 הצמחיה בשורשי המגיפות את טומן כר
עצמה.״
 שנה 120כ־ שחי ארכי־פרכיאנוס, ואילו

 מנעיל טפיל הוא ״העכבר קבע: מכן, לאחר
כש־ ,ובכלל סימפאטי. לא ולגמרי נורא,
המנוול. ראשון, בורח הוא טובעת, אניה
פוי!״ אותו. להרוג צריר
כ ממש — לי קרושה חובה כן, על

 עכבר כל להרוג — אסקולאפיוס שבועת
 לצייד אצא אה מעתה, לדרכי. הניקרה
 כל להרוג צריכים עכברים. של מאורגן
עכבר!

לחד! טעימים שהם כמה ידעתם רק אילו
בית־החולים פלדרמאום, ח. דר׳

הכרם בית האוניברסיטאי,
רטובה ה שימה

 הקורא של עינו את שמשך חלון־הראוןה
תמונה. ראה — בוכני אליעזר

כרמת־גן חלון־ראווה
קורא קול

ה ב״
ם לבל י ר ב כ ע ר ה אש  שם הם ב

ם י י ו פ צ ה ה י ל כ ו ל י נ ר ו פ צ  של ב
ה ר ו ט י ה ר ז כ א ם ה ו ט מ ו בר ט

ו. א י ט
 על מאיים האכזר שהחתול אלה לכל

 ב- ומפלט מקלט מציעים הרינו חייהם,
 מספר, שנים זה קוממיות. מושב מושבנו,

 מנדל- בניטיז רב והקדוש היקר שרבנו מאז
 אויב בל אי! חסותו, תחת אותנו נטל סון
 חתולים רק לא לתחומנו. לחדור יכול וצד

 המשטרה אפילו אלא הרב, מכבוד־ מפחדים
 רשות לבקש בלי להיכנס מעזה אינה

תחילה.
 בו לעמוד עכבר כל שעל היחידי התנאי

לאה לגלות לא זה מפלט! אצלנו קיבל (אם

ש שהמלקוש בהחלט אחכם מסכים אני
 המרכזי המאורע היה העצמאות ביום ירד
 במדינת ביותר ההשוב הלאומי החג של

).1288 הזה (העולם ישראל
 רגליו את בוודאי כיתת שלכם הצלם

 חוגגות קבוצות לצלם שהצליח עד רב זמן
 פרצופים ראיתי לו. הכבוד כל החג. ערב

התיאשתי. אני הביתה. וברחתי עגומים
תל־אביב שטרקר, נימרוד

הנכה המדינה
 על ״המדינה״ בסדור שהופיעה הכתבה

 יום של הכבוד לבימת הדמים מחירון
 טעיתם היסוד. ער אותי זיעזעה העצמאות

להיות היה צריך הרשימה: בכותרת רק
 העצמאות.״ ״לרגל אלא ודולרים״, לא״דם

ירושלים רבינוף, נחום
 אד האלמוניים, הרגל קטועי בפגי בושתי

 ארבע-עשרה שרק המדינה לגורל חרדתי
 ו־ עקודת־לב נמצאת ייסודה אהרי שנה

כאלה. חוזרים בשלווה להוציא עשוייה
חיפה גולדמן, ארו

**״די**• ״י.***.•* ר! 11111 3ד7#רי
 ראיתי בתל־אביב העצמאות יום בערב
רו חליל לצלילי ערביים מחללים מענלי

חב עם והשתלבו — העיר בכיכרות עים
 שאקרא חשבתי סוערת. בהורה יהודיים רים
 הובלטה הרב לצערי אולם בעתונים. כד על

 בכותרות לנמרי. אחרת ידיעה זה במקום
 שיער־ העבריים העתונים הודיעו ראשיות

 (העולם המדינה דגלי את קרעו טירה ביי
).1288 הזה

 על־ נעשה זה שמעשה לחשוב אסור ...
יש מדינת שונאי או לאומנים אנשים ידי

 בפתרון המעוניין נבון, אדם אוי ראל.
או לפתור יגש לא הערבי, הטעוט בעיית

וקריעתו. המדינה דגל הורדת על־ידי תה
ה כבוד כלפי בהתחייבות לעמוד ועלינו המדינה אזרחי הננו ישראל, ערביי אנו,

 שמזה בעייות בתור שקועים אנו, דגל.
 הגדול חלק! לפתרונן. מחכות רב זמן

 לאותם אל ההדדי... באמון ומותנה תלוי
 לקבוע אלה כגון למעשים המחכים הנופים

כ התקרית את קיבלו ישראל ערביי שכל
. שימחה . רבה.

קלנסואה נטור, סובחי
מלים חידת

 בגרנובל ישראליים סטודנטים ששה אנו
 הזה להעולם בשבוע שבוע מדי מחכים
 ליום המחכה פועל-דחק של רוח בקוצר

 להגיב גם ברצוני הפעם אולם התשלומים.
מזמן. כבר עליה חושב שאני בעייה על

.כל .  רעיון בער מדברים היתרונות .
ה (העולם העברי הכתב של הלטיניזציה

 רבים, עמים של דוגמה לפנינו ).1283 זה
וא הפינים, הארמנים, התורכים, ביניהם

 הסינים, כמו תרבות עתיקי עטים פילו
 הפשוט הלטיני לכתב כתבם את שהחליפו

והנוח.
 הלטיניזציה, ברעיון מצדדים אתם אם
 זה, בשטח החלוצים להיות לכם ראוי
 כיצד? אחרים. רבים בשטחים שהי-תם כמו

 מרור איזה שבוע כל הדפיסו מאד: פשוט
סק את יעורר הדבר הלטיני. בכתב קטן

 חידת כאל אליו שיתייחסו הקוראים, רנות
 רבת דעת־ציבור תרכשו קצר ובזמן מלים,
דעתכם? מה הלטיגיזציה. בעד

צרפת גרנובל, הייזמן, א.
!!)גיב!) 63 ותזי־זסך! 112 '21>1ו1ת'1וו ?

1289 הזה העולם

ה מר ח ת יפו, תושב שעבן בן אשור פ

הראשון בפרס זכה
— 1961 הזהיר הנהג בתחרות

ס וחזרה לפריס ט<סה טו מ ״אולעיפיק' ב
 1962 זהיר נהג לתחרות ההרשמה

למאי 31כ* מסתיימת
דיי!□! עוד הרשם

ההרשמה: מקומות
 המועצה. סניפי בכל ¥
 ״סונול״ ״דלק״, תחנות בכל ■¥■
בארץ. הדואר בתי■ בכל ■¥■

ו״פז״.

!הנהגים דב לתשומת
 מפעל על בזד, מכריזה תאונות למניעת הלאומית המועצה

 זהיר״ ״נהג בתחרות המשתתפים מכפר להגדלת מיוחד
 נוספת תרומה לתרום בתחרות חלק הלוקח נהג לכל ופונה

 .1 96 2 לתחרות נוספים, נהגים 10 ולגייס בתאונות למלחמה
 שמותיהם תל־אביב) 15018 ד. (ת. למשרדנו שימציא נהג לכל
 בצרוף לתחרות, להצטרף הנכונים חדשים, משתתפים 10 של

 ההברות דמי יוחזרו הנהיגה, רשיונות ומספרי כתובותיהם
זו. לשנה כמועצה
15.6.26 יום עד - זה הסדר תוקף______

* ? ' | י״זגגוו*״^ |

תאונות למניעת הלאומית למועצה

כרימת
הזה״ ״העולם

 קיבלו טרם אשר הקוראים
 1961 לשנת כריכותיהם, את

 מתבקשים הקודמות, ולשנים
ה ושני ראשון ביום לפנות

 בין למאי, 28ו־ 27ה־ קרובים,
 אחר־ שמונה עד שש השעות

ה ״העולם למשרדי הצהרים,
 תל־ ,8 גליקסון ברחוב זה״

 לשם דיזנגוף) ככר (ליד אביב
הכרכים. קבלת

החוף... בנוף חדש
 בית־החרושת מביא אלה, בימים שמתחילה והרחצה, הקיץ לעונת

ביותר. מעוין חידוש וגברים לגברות לבגדי־ים הידוע
 כחידוש הופיע וביקיני, בגדי־ים של החדשנת הדוגמאות מלבד

 להגנה בצעיף גם הנלבשת מפרוטה, רחצה מגבת חוף, לתלבושת נאה
הלוהטות. השמש קרני בפני

 את השנה יהוו צבעים בשלל ״אלמקו״ של אלה רחצה טגבזת
ישראל. של הרחצדו בחופי האחרון האופנה חידוש


