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מכתבים
)3 מעמוד (המשן

 הברת בתל-אביב. שמרכזה בארץ, שמירה רת
 עלי ,קבלני חוזה לפי שוטרים מעסיקה זו

 שבתשלומים העול את מעליה להסיר מנת
מ לבדוי :שקרה מקרה והרי סוציאליים.

 קבלני חוזה לפי שהועסק נצרת, סביבות
 אירעה הסביבה, מקיבוצי באחד בשמירה

 רנ־ בשתי פנע כשטרקטור בעבורה, תאונה
 הוא כשומר עבודתו כדי תור וזאת ליו,
 את ימים. כחודשיים גבם עם בביתו שהה

 דחה בעבודה פגיעה דמי לקבלת תביעתו
 היה והשומר היות לאומי לביטוח המוסד
 לתלו־ ממנו מתעלמת השמירה חברת קבלו.

 מפנה הטרקטור של הביטוח וחברת מיז
ה לחברת כלומר, — למעבידו השומר את

 פרוטה. הבדוי קיבל טרם היום עד שמירה.
 על חותם שהוא בשעה כזה, ששומר כמובז
 חוזה זה מה יודע אינו החברה, עם החוזה
לא בחברה מועסקים כזו בצורה קבלני.

לע יסכים יהודי איזה וכי רבים. יחורים
עפולה א., א.כאלה? בתנאים בוד

ה כוהנות על רפואי פיקוח נבטיח >1(
הקנויה; אהבה

 נערות פתוי בהרבה להקטי! נוכל 12(
 שלננר כיוון אלה, למטרות בנות־טובים

ב המובטח המזהיר העתיד יורנם עיניה;
מערומיה!;

 את שבקרבנו המיעוטים בני על נקל )3(
 קניה לצורר המוצעת הסחורה בין ההבחנה

בלבד; לנוי המופגנת זו לבין
 ה־ מעמד את ולתמיד אחת נחסל )4(

המק בעלות אל הצמוד סרסורים־הטפילים
בעולם. ביותר העתיק צוע

חיפה לוין, אהוד

ו י ד ע ש
4.״ אימתנית משפלת

 מאונפת ממזרית כבשה של
,ג 0-,1 ממותכח. באליה
'י ]>' חשקני ברמזה

 אלוץ מזמוטאי
מאווייו. שיקפף
סרו;.

סעדה.
 יהודה. יעל אשל שחור אור
, 1 נכפפת עין

תבלול. חשורת
: , אשה ועטיני

 מנוונת. אילונית
טמונטן: קול משפילי

 אבנרי, שאורי העובדה, .אותי מפליאה
 של למגן נעשה לשעבר, אצ״ל חבר בתור

 מדוע האומנם? במדינתנו. המסכנים הערבים
 עזה שנאה מפעמת ישראל שבממשלת תחשבו

 מפעמת לא במדינה לערבים האם לערבים?
 מבט־ שהיו במקרה הרי ישראל? לשם שנאה

 נהפכים כולם היו הצבאי, המימשל את לים
שהמט יודעים אינכם האם חמישי. לנייס
ה  והם לערבים לשלום יד הושיטה תמיד ר
בתקיפות? אותה דחו

ירושלים שמרנברג, מרדכי
 תאהב מי לאשה להכתיב שנבוא אנחנו מי

 מותר ליהודים רק האם יצא? מי עם ולגבר
 והאם והיא? הוא בין ביחסים כרצונם לנהוג
 אחרת, לדת ב; הוא הזוג מבני אחד כאשר

בכלל. לאסור אז — לאסור אם אסור? אז
 שימת־הלב מלוא את להפנות הזמן הגיע

 בין המופגנת ״גזענות" לאותה גם לגזענות.
עצמן. לבין היהודיות העדות
יו נבונים להיות הזמן הגיע טרם האם

 שאדם לדעת דיינו בגרנו טרם האם תר?
 התחשבות ללא אדם, הוא באשר אדם הוא

 האם מוצאו? ארץ או גזעו דתו, בצבעו,
 אחת פעם רק חיים שאנו הקצרים בחיים

 יותר? וטובה יפה בצורה לחיות אי־אפשר
 אשר היהודית, הרת בני אנו, וכוח באיזו
מ אתר בכל סבלנו דורות נבי על דורות

 זכות ובאיזו כיצד והשפלה, רכוי הפליה,
 כלפי והשפלה דכוי בהפליה, אנו מתנהגים
אחרים?
 תור דורות של מחשבה אורח לשנות קשה

 האמהות על מוטלת וכאן ספורות. שנים
 ראש בעלי ובנות בנים לגדל קרושה חובה

פתוח. ולב
 ואפשר קל כמה עד ידעתן לו אמהות!

 הוגנים לגדלם הילדים, של נפשם את לעצב
 בעודם להיעשות חייב הכל אבל וטובים!
הקדושה. חובתכו וזו צעירים

חיפה רחל, א.

 מתייחם עילית מנצרת שפירא מנשה מר
לאזר ובכלל ישראל לערביי ובשינאה בבוז
.מדינתנו של הלא־יהודים חים .  אלה דעות .

 ובמוסדות בחוגים לבושתנו כנראה נפוצות
לש מעניין במדינה. השפעה רבי מסויימים,

 תרם שכמדומני אדם, כר על חשב מה מוע
 ושתמונתו העברית המרינה לרעיון מעט לא

הציבוריים. המוסרות ברוב תלויה
 בספרו הרצל, תיאודור דר׳ מתאר כה

העתי המדינה של אופיה את ״אלטניילנד״,
ה של לדתו שואלים אנו ״אין לקום: רה

 לנו.״ ומצא בלבד אדם נא יהא ולגזעו. אדם
 והז ערר, אין נטיעותיכם ״לכל נאמר: ועוד
 אהבת בתוככם יפרחו לא אם ויכמשו, יבלו

 הדעות.״ וחופש נדיבוח-לב הבריות,
 אחד שוביניסט, של דמות נם ישנה בספר

 יהודים לא כלפי הפליה הדורש נייאר, דר'
 הבחירות ובזמן גדולה השפעה לו אין אבל

 דעותיו את המביע ליטוואק, דויד מכריז
תבח הנייארים באחד ״אם עצמו: הרצל של  של ששימשת אפילו ראויים אינכם הרי רו,

עליכם." זורחת תהא הקדושה ארצנו
 יקבלו עילית נצרת שתושבי מציע הנני

 ולקריאה לעיון ״אלטניילנד״ טופסי חינם
 המקום. על הטמונה הבטחון, משרד מטעם

לשמו. ראוי זה משרד יהיה אזי
 שולטים שלנו העצובה שבמציאות אלא

בע חשודים הליטוואקים ואילו הגייארים
(בט עונשין דיני לתיקון ״חוק נגד בירות

תשי״ז." המדינה) חון
תל־אביב זק׳ אלכסנדר דר׳

 של התופעה את ובצדק, שוללים, אתם
מעב מתעלמים שאתם לי נדמה אד גזענות.

 בנצרת. לגזענים שהפכו האנשים של רם
מ מעט לא סבל שבוודאי האלמוני, אותו

לפ צריד באלג׳יריה, המוסלמים מאורעות
 הוא ואם צורה. באיזו מעליו זאת רוק

 יניב שלא למת נצרת, כמו במקום נמצא
 צריר כאלה לאנשים דווקא כזו? בצורה

 ולהרחיקם שבמעשיהם השלילה את להראות
 חולים מהם נעשה אל אבל כאלה. מרובעים

ופאשיסטים.
אשקלון דגן, אהרון

והרצוי המצוי הפיתיון
 באיסטנבול התענוגות רחוב על הכתבה

מאל הירהורים מעלה )1310 הזה (העולם
 בצפון משכנינו ללמוד לנו כדאי שמא פים,

המרחב.
 בדבר אשליות לנו נותרו שלא כיוון
 לזנות, הנונע בכל העמים, ככל עם היותנו

 לתחום מציע הריני ועברות־מוסר, סרסרות
ש בישראל, ואם עיר בכל מסויים שטח

 הדיוט שכל זו, למטרה רשמית יוקדש
בחריפותה. מכיר

:אחת במכה ציפורים ארבע נהרוג בכד

 סעדון. סדוז.
ארוז. סע,

תל־אביב היון, יחיאל

אפריקאי כסלע עקבות
 הממשיר הזה, להעולם טובה שנה ברכת

 אינפורמציה לנו ומספק ייעודו את למלא
 על ושוטפת מהימנה
בארץ. הנעשה
 מזה עורכים אנו

 טיול חורשים שלושה
הש אפריקה ברחבי
ו והמתעוררת חורה

טנג־ ,בקניה ביקרנו
 רו- ניאסאלנר, ניקה,
 ררום־אפריקה דסיה,

ובסוטולנר.
מר משפע נהנים

כפי ביניהם, אות.
עק להיווכח, שתוכלו

ה של בסלע בות
שגי כפי דינוזאור,

אחרי אותם לינו
 ממושכים חיפושים

ב־ ,מהנהרות באחר
 60כ־ לריבה, קירבת

 שהיא באסוטולנד, של הבירה ממסרו, מייל
ב הדרומית, אפריקה בחוד עצמאית מדינה
ב הררי, מאוד חבל-ארץ בריטית. חסות

בלגיה. של גודלה
התמונות את שתפרסמו התננרות אין
דומים עקבות על הכתבה לאור וזאת בעחון.
 ).1308 הזה (העולם בית־זית בסלע שנתגלו
 העקבות בין ההבדל על להצביע רק רציתי

אצ שלוש בולטות בהן בישראל, שנמצאו
המר כאז, שמצאנו העקבות לבין — בעות
הדינו הוא מהם איזה אצבעות. חמש אות זאור?

דרום־אפריקת יוהנסבורג, שטרן, יובל
 ריאת —האצבעות מחומש הדינוזאור עקבות

תמונה:

הדינוזאור עקבות

עגבת דיקדוקי
לע חורה ״העגבת רשימתכם את קראתי

 במדינה בטרור העגבת, התחדשות על גוב״,
רו ועושה טובה היא ).1309 הזה (העולם

שם.
 הראוי שמן טעויות, בשתי ניתקלתי אולם

לתקנן: היה
 על- שנאמרו דברים שהבאתם במקום )1(

 של המדעי המזכיר הנני כי כתבתם ידי,
 צריר בישראל. והמין העור רופאי איגוד
בתל־אביב. להיות:

הטע את מסבירים אתם בו במקום )2(
 ה־ בתרופות האשמה מן חלק התולה נה

ה ״האנטי־ביוטיקה כתבתם: אנטיביוטיות,
 צריר גדולות...״ כה בכמויות היום ניתנת

יתנת להיות: .הנ . . תכו כה לעתים כיום ״
ה חולי אצל לחסל עלולה שהיא עד פות,

הראשו המחלה סימני הופעת את עגבת
...״ ניים

תל־אביב זידמן, מרדכי דר׳

שטרן

1311 הזח העולם


