
שמירות הזכויות כלתצפית
מן כפייה תוף לכוא עלול המרחב וצל האטומי הפירוז ©

 (בלתי כתמורה ומאיטליה, מתורכיה האמריקאיים בסיסי־האסוס סילוק החוץ.
 לשיתוף־פעולה הקדמה מהווה מקובה, הסובייטי הבסיס סילוק על רשמית)

 כל לריכוז בכוח להביא תהיה שמטרתו וכרושצ׳וב, קנדי בין יותר עוד הדוק
צפוייה זה במיקרה ורוסיה. אמריקה בידי בעולם הממשי הגרעיני הפוטנציאל

לעצמה ליצור שתנסה חדשה מדינה כל נגד משותפת סוביימית־אמריקאית פעולה
גרעיני. כוח־הרתעה
נוכח מודאגתה בריטניה, ממשלת דומה. פעולה תבוא אחר מכיוון
 הישראלי-, ההרתעה .כוח על פרס שמעון טל הלונדוני בשבועון הפירסוזדס

לפעולה. גם תיכגס

מכתבי□

 פרשות־שוחד גילוי שפיגל: פרשת של התוצאות אחת 9
הממשל במשרדים אהרות, מפלגות על־ידי שבוצעו אחרות,

 משרד־הבריאות על גילויים צפויים השאר, בין לשליטתן. הנתונים תיים
מפ-מי. שר בידי נתון היה שבה התקופה מן עצמו,
 להקים החרות תנועת בעד למנוע ציני נפיץ ייעשה @

 אלא סיעה להקים שאי־אפשר מאחר הכללית. בהסתדרות סיעה בהקדם
את לדחות החלמה של צורה זה נסיון ילבש בבחירות, רשימה הצגת על־ידי

 השיקול ם■לשנתיי אף ואולי הבאה, לשנה זו שנר■ עאביב להסתדרות הבחירות
בהסתדרות. למיעוט הראשונה בפעם אותה תהפוך הסיעה הקמת מפא״י: של

 החוששת אחדות־העבודה, :זה בנסיון מפא״י של השותפות
בבחירות כי ידוע בהסתדרות. קולות ממנה תגזול חרות סיעת כי

 מתוך אדודות־העבודה, בעד להצביע בהסתדרות מאוהדיה חרות תבעה האחרונות
בלתי־מפא-יית. בטחוניסטית תנועה שזו שיקול
 בחברת־החשמל, מפא״י אנשי בין חריפה למחלוקת צפה 9
בין נטוש הקרב החברה. להנהלת העובדים נציג בחירת רקע על

התועבה נגד מיצעד
 ״יכריע הטלהיב העורר מאמר את קראתי

לח מוכז ואני ),1323 הזה (העולם העם!״
בו. מלה כל על תום

 מאוד שקשה כמובז, יודעים, אתם נם אד
ה המימשל לביטול כזאת. הפגנה לארנו
 הסונית; להיות חייבת היא לכל טעל צבאי.
תטבע. היא אחרת

 לא ומדוע בביצוע להתחיל צריד מישהו
 עם התקשר אבנרי? מר האיש, אתה תהיה

 עם התקשר אחרים; ואנשי־ציבור ח״כים
 לבצע יוכלו אשר הנחוצים, האנשים מאות

כית חשבונות ללא הזה, הנדול הדבר את
 רבים יצערו כי תקווה ואני כלשהם, תיים

 להפגין העז הרצון יהיה המאחד כאשר
התועבה. ננד (לפחות)

אצעד. — לי נע שנו ומה
רמת־חן (ואן־דייק^ אלכסנדר ישראל

אר של טאבקו בדבר הידיעה עם בקשר
 (העולם ישראל אגודת של הפועלים גון

 מוסדות על־ידי מלאה להברה )1323 הזה
 קופ״ח לגבי ארגוננו להכרת המאבק (א)ההסתדרות:

 בשנת יסודו מאז נטשר ־מקצועי ואיגוד
 הפועליים הארגונים שכל הוא הנכון .1959

 חיובית עמדה גילו בהסתדרות המיוצגים
 לחברינו להבטיח הטובנת, תביעתנו לנבי

הכללית. בקופ״ח בריאות ביטוח
פולי אספקט שום אין לפעולותינו (ב)

גרידא. סוציאליות מקצועיות והן טי
ל משווע עוול שזהו יבין אחד כל (ג)

 האלמנטריות, בזכויותיו חברים ציבור קפח
 הנמצאים מחברים, ביטוח־בריאות ולשלול
 לארגוננו ושנרשטו בקופ״ח, שנים עשרות

וטצפוניים. השקפתיים מטעמים
כמפל שמפא-י, על־כד להצטער יש (ד)

 בהסתדרות שליטתה את מנצלת נרולה, גה
למכ הפד קופ״ח ועניין מפלגתיים, לצרכים

פוליטי• שיר
ירושלים ישראל, אגודת פועלי ארגון

:הצילו
ב בירושלים, מתגוררת אני מורה. שמי

 ירושליס שעיריית לי סופר החבשים. רחוב
ירו חתולי נגדנו, השמדה מיבצע זוממת
בעלים. להם שאין אלה ובפרט — שלים
 (ובלתי־ אכזרי רק לא פשע, מעשה זהו

תצ העיריה אם מטופש. נם אלא חינוכי),
 מאות ותשמיד טזימותיה את לבצע ליח

 פיתיוני־רעל, בעזרת חתולים אלפי ואולי
(עכ עכברים למנפת מופקרת הבירה תהיה

ירו חתולי אנו, נחשים. ואפילו ברושים,
שייכות שהיונים כמו לבירה שייכים שלים,

*

*

א ג א ה ב ר ד ש ז נ

 ונציג בזזברת־החשנול נזפא״י של החזק האיש שפירא, ישראל של מצדדיו
מכס,ה שיושג שעד נראה יפן. צבי אנשי לבין בהנהלה, הקודם העובדים
המחנות. שני בין תגרות־ידיים לפרוץ אף עלולות

כסימן כרגע נמצאות כמפא״י אשכול לוי של מניותיו 9
 וכי בתפקידו, מצליח אינו אשבול בי התחושה גוברת קלח. ירידה של

ממנו■ מאוכזב בן־גוריון
 תועלה לאומית הדתית המפלגה של חדשה חוק הצעת 9

 הצעת־חוק לפי לכנסת. העכרתה לפני הממשלה, כישיבת כקרוכ
 מושכרים לפנות בית־המשפם יוכל לא בחוק־הגנת־הדייר, תיקון שתהווה זאת,

זו הצעה צדקה. מוסד או כבית־כנסת משמשת שהדירה יוכח אם מדירותיהם,
 בפני העומד דתי, אדם כל עשוי תתקבל, ואם היות רבתי, סערה לעורר עלולה
שביתו כעדים להביאם שבוע, מדי לתפילה אנשים מניין לו לאסוף פינוי, סכנת

בית־ננסת. משמש
 נגד משפטיים כהליכים תפתח ירושלים משטרת כי יתכן •

דתי עסקן של פרטית קוכלגה כעקכות שוחמכר, משפחת
 משפט בשעת שהתפתח ויכוח בעת יוסלה הורי על־ידי הוכה לדבריו, צעיר.
נוסף משפטי הליך כל על שתוותר המשפחה על לחץ נראה:כ המטרה, שטרקס.

החוטפים. נגד
 נזיקין תכיעת יגיש המשפחה פרקליט כי נראה, זאת ככל

סכום הילד. כהחזקת שהורשע קוט, זלמן קוממיות תושכ נגד
ל*י. אלף 15 התביעה

 לראש מציעים תורמים שני במינה: מיוחדת מלחמה •
 תנאי מעמיד אחד כל אך עירוני. תיאטרץ לבנות ירושלים עירית

 בין לבחור איש־שלוס טל שמו. את ישא ושהתיאטרון היחיד, התורם שיהיה
מיליון. חצי רק המציע שרובר, לבין ל״י) וחצי מיליון (המציע וולפסון אייזיק
 כסיס־ ו״הדסה", ירושלים עירית כין הסכם בקרוב יושג •
כעיר. הריפוי שירותי סכים סוף

לאנטישמיות כוז
מה לשוננו היכל בטיהור אני מעוניין

״אנטישמיות". הלועזית מילה
 שנה, כמאה לפני בגרמניה המושג, יוצרי

 — ״מדעי״ בלבוש הסוואה כאז לתת ניסו
 הריסה או רדיפה שינאה, כאז אין לאמור:

 פשוט כאז יש אלא טסויימת, דת לנבי
 על המבוסם ״אנטי", של יחס שלילי״, ״יחם

 כולו. טסויים נזע לגבי מדעיים מימצאים
 נוע ברייתו מטבע בהיותו — השמי לגזע

 רוחניים־נם־ טומים בעל נחות־דרנה, ירוד,
וכר. ומוסריים גופניים ליקויים בעל שיים,

 הזח השקרים מסווה נקרע שמזמן למרות
 ו״אנטי- ״אנטישמי״ הביטויים נשארו —

ישר ל״שונא טמש נרדפים כשמות שמיות״
ישראל״. ו״שנאת אל״

 שמירת מידה באיזושהי להצדיק האפשר
הלאו לשוננו באוצר כאלה לביטויים מקום
המתו השבר את להנציח לנו המותר מית?

הזה? עב
מעוב חוץ ״שנאת־ישראל״, השם מאידד,

 ״ישראל" השם הרי — ארור היותו דת
 ישראל״ ״שונא והביטוי המרינה, לשם הפד
יהודים״. ״שונא לביטוי יותר חופר אינו

 ועומד קבוע שהוא שם אני מציע לפיכד
 שונא־ טיפום על־פי — שלנו בספר־הספרים

, מובהק: ישראל ן  המושג את ולקבוע הט
, " ת ו י נ מ ה  העולם אומות שאר וייתכן ״

 — סאדיזם כמו המניזם, לביטוי תקראנה
פרטי. משם שנגזר
מבדי קלילה אות שרק ממני, נעלם ולא

ו״הומניוח״. ״המניות״ בין לה
ירושלים לבנון, מרדכי

הזקן והערבי הרצח
 ד״ר של הקצר זכרונו על מתפלא אני
 הערבי רצח על תמה אשר גרשוני, חיים
 (העולם ישראלית יחידת־סיור על-ידי הזקן
).1320 הזה

הבחו וחמישה שלושים נשכחו לא עדיין
 לגוש־עציון, בדרכם זקן, ערבי על שחסו רים
שנה. 15כ־ לפני

 את הזעיק בדרכו, המשיך זקן ערבי אותו
הבחורים. ל״ה כל את הרנו אשר חבריו,

 הטכנולוגי המכון רבינוביץ/ רן
ארצות־הברית ניו־סכסיקו, טל

מורה
 אוכלוסיה בלי ירושלים תתכן לא לפאריס.
 ומלאות־ נאות חיות אנו משנשנת. חתולית

לעין. תענוג חן,
אוז־אתד, של מזונו את נוזלים אנו אין

 אנו ואי! נקיים, אנו חיה. לא אדם, לא
אותנו. תוקפים אין אם איש, תוקפים

ה עמודי מעל הרחב לציבור פונה אני
 אותנו הצילו נואשת: בקריאה הזה עולם
מועד! בעוד

ירושלים מורה,
רוק־וחול ויתקדש יתגדל

 ״רוק־נ־רול"). השם לאויבי (מוקדש
 בטחול יצאו / רקקית בתור / זוית בקרו

והחול: הרוק
 רש- / נערותינו יפות / חלקנו טוב מה

הכל. על פרושה תנו
 כולם / בער ונם חכם / נער ונם זקן

וחול". ״רוק חסידי
תאנתו־ עלה י/ ״מים״ בו אין ריק, בור

יבול. לא
קריית״אונו קונסטאנטינובסקי, משד.

למרחקים תדריך
״תדריר״ החדש המרור עבור כוח יישר

ל יכולתי שלא הנם הבידור. תוכניות של
 בכל הצלחתי המרחק, בנלל כולו את נצל
 כתבתם שעליהם סרטים מכמה להנות זאת

 פרק באותו מוקרנים ואשר — המלצתם או
בניו־יורק. גם זמן

ניו־יורק חבצלת, א.
לשוגית אפליה

של מצויים ״דן״ חברת של באוטובוסים
ה ובאנגלית, בעברית כתובים רבים, טים

 הראש את להוציא ״לא לעשן״ ״לא מציינים
וכו׳. החלון" דרר והידיים

 — ויחיד אחד שלט יש הפלא למרבית
 שפות, בשלוש הכתוב — מכייסים״ ״הזהרו
 וערבית. אגנליח עברית
לכד? הסבר איזה לקבל אפשר האם

־חלב גוש גיסא, סופני
להם: לעזור לנו עיזרו

 בהקמת האחרון בזמן החלה נצרת עירית
כ העירוני. התיכון לבית־ספר מיוחד בנין

ה מגמותיו, שתי על זה, ספר בית ידוע,
ה הספר בית הנו וההומניסטית, ריאלית

 יצאו ממנו ואשר בארץ, ביותר הנדול ערבי
 בחינות- שהגישו בוגרים, 500כ־ היום עד

מ תלטידים לומדים זה בבית־ספר בנרות.
באזור. הערבים הישובים 50ום־ נצרת

ומו תלמידים הורי בוגרים, של קבוצה
 בית־הספר את לצייד במטרה התארננה רים,

חרשה. מדעית במעבדה
ו למפעלנו לתרום לציבור קוראים אנו
הכתו לפי הנ״ל לוועד תרומות לקבל נשמח

נצרת. התיכון, בית־הספר תומכי וער בת:
 ותומכי בוגרי ועד ג׳באלי, רפול

נצרת התיכון, העירוני בית־הספר

15x53 יוליה,
 הערבי לפיטר ינינת של אהבתה סיפור
רו־ כאהבת כמעט הוא )1324 הזה (העולם

ינינה
 כל עם יוליה שזאת אלא — ויוליד. טיאו

 פלטינה שיער ״אופל״, מכונית — הנוחיות
ומעיל־פרווה.

ה כנערה בהחלט נראית היא — בקיצור
רוצה. שהיא מה את משיגה

תל־אביב קאופמן, אהרון

4
1325 הזה העולם


