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מכתבים
צ כבני פגע מי

 שבגללה שלי, הפרשה את הדפיסו אנא,
התמוטטות: סה על אני

 כשנתיים, לפני לצה״ל התגייס טשה בני
התוצ היחה שלו הבריאות כושר ובבדיקת

 — כלומר .86 אה
 ולכל לחלוטין בריא

הדעות.
 ברח שרותו בזמן

מהמח פעמים כמה
 כשהשתחרר שלו. נה

 לא הביתה, וחזר
השת הוא הכרתיו.

 ל- הפד לנמרי: נה
 אפא- ועם חסר־שקט,

לחיים. כללית מיה
 ננד משפט הנשחי

 אד הבטחוז. משרד
שלחו הם כן לפני

 על־ירי לבדיקה הו
 אותו יתיר, רופא
 הבטהון כושרר קבע
 שאת פסק והוא —

 קיבל לא מחלתו
 שבית־הנדעפט כמובן הצבאי. שרותו עקב

הרפו הסמכות היה שכן דבריו, את קיבל
בני. את שבדקה היחידה אית

 סוג עם לצבא נבנם בני היא: השאלה
 ועכשיו, ! ! בלבד! 31 עם וחזר 86 בריאות

לדבר? מי עם אין — שחלה אחרי
 אני כסף. לי אין לפנות. לאן יודע איני

פרנסתי. כל וזוהי עתונים מוכר
לי! נם עיזרו — להרבה עזרתם אתם

 נתניה ימיני, יפת
תמונה. ראה — ימיני משה הנפגע, הבן

כהודאה - שתיקה
(ה ביום״ ״גנבים המאמר את כשקראתי

 העולם בגליה כי נזכרתי ),1325 הזה עולם
 בהי תקופה מאותה ,7-6.56 מיום ,973 הזה
 הדתות, משרד מנהל כסגן שפיגל מר שרת

ה המקומות בכספי מעילות אודות כתבתם
 — השאר ובין הדתות, משרד של קדושים
 שנמסרו מהר־ציוז בעלי-ערד חפצים אודות
 כהנא, ז. ש. מר משרר־הדתות, מנהל על־ידי

 רוטשילד שבשדרות אחותו, של הפרטי לעסק
תל־אביב. ,134

ל לכר המוסמכים לנחוץ מצאו לא למה
הראויים? באמצעים ולאחוז הגיב

הקר כהכשרת שימשה לא שתיקתם האם
 שפיגל מעשה האם אחרות? לשחיחויות קע

מההשתקה? תוצאה לא היא
תל־אביב בן־חיים, נתן

ימיני

כמדינה כיותר המפורסמת הפירה
 )1324 הזה (העולם הרפתקה״ ״סור הכתבה

 המפורסמת הסירה החזרת על פרטים כללה
 לידי במדינה ביותר
 הדייג החוקי, הבעל

ית עשישה. מכליה
 נתנו לא והרבה כן

שנכ למה דעתם את
המאמר: בטור תב

 ידידותית ״בשיחה
הלבנו הנהג הומיה

חשק לנו ,אין ני:
א בישראל. להילחם

 רחוק שלא מאמי! ני
ה ישתפרו בו היום

אתכם׳." יחסים
 מעשה זה לדעתי

בפשע, הנובל שפל,
אלה, דברים לכתוב

ל־ יניעו שבוודאי
ה כי ח על הממונים ידיעת ר

תח (אל מסכן אותו
ל מניע הזה שהעולם למחמאה, זאת שב,

 בגלל שלו, את כבר יקבל והוא ביירות!)
מסגירות. שורות אותן

ערבים!!! אוהבים אתם והרי
תל־אביב רחביה, אמנון

הדגל אל
ה הגדיר החגיגיות ההזדמנויות באחת

יור כקומגדו. הזה העולם את הראשי עורך
 הגיוס? לשכת תיפתח אימתי לשאול: לי שה

לרגל. שיתייצבו הראשונים אחד אהיה אני
ירושלים רותם, יובל

ללמוד! להם נעזור
לל יכול אינו ״ז׳ילבר לסיפורכם בקשר

ב לפעול יש ):1324 היה (העולם מוד״
 לכד, בקשר דחיפות
התלמי מן שלחלק

 חסרים בארץ דים
המי הלימוד תנאי

 קשה אומנם נימליים.
ה המצב את לשנות

 משרד־החינוד אם זה
 את לשפר דואג לא

 יה הקיימים התנאים
רבות. שנים

 שדרושה לי נראה
כ מצד יוזמה קצת
 ואשר שנפנעו, מה

 עצמם על הרגישו
אנ או זה, קיפוח

 טוב רצון בעלי שים
 לע־ ביכולתם שיש
דכורי להתאר עליהם זור.

1!! 1 י״״״— זו. למטרה גן
לתל לעזור כדי חלק ליטול מוכן אני

 וביחור פעולה, לשתה אשמח אלה. מידים
עתונכם. בעזרת

פרדם־כץ דבורי, יעקוב
הכית חיות רצח ייפסק

וה הכלב ידועים התרבותי העולם בכל
 מידי עליו. האהובים האדם כידידי חתול
 בעתוז קוראים או ברדיו אנו שומעים פעם

 למקום שעלה חתול, שהורידו מכבי־אש על
 שהציל כלב על או לרדת, יכול ולא גבוה,

 או בכלב סיבה ללא פניעה כל בעליו. את
מח לדבר תרבותית ארץ בכל נחשבת בחתול

 מכל מיד מורחקים שעושיו ומזעזע, ריד
 כלשהי כדרר ניצלו אם נם הגונה, חברה
החוק. של הכבדה מידו

 למדו בגולה, הגטו בתנאי שחיו היהודים.
 ולכן אותו, לאהוב תחת הטבע את לשנוא
ומקו נכבדה שנברת אחת לא אצלנו קורה
 או כלב המחזיק לאדם, להעיר מעזה שטת

יל להאכלת הכסף את ויתז שמוטב חתול,
 שהיא דעתה על כלל עולה ולא רעבים, דים

 המכונית את או תכשיטיה את לתת יכולה
מטרה. אותה לשם שלה המהודרת
 שהרגה בעתוז התפארה תל־אביב עירית

 וש־ — חתולים מאות וכמה אלפיים השנה
 למלחמה פקחים כמה לעוד משכורת הקציבה

ובעכברים. בחולדות
 בכמה מורעל בשר מפזרת חיפה עירית
 העוברים החתולים וכל מרכזיים, מקומות

 תושבי כל על האהובים כאלה כולל שם,
השיי כאלה וכולל גרים, הם בהן החצרות

 לפעמים לצאת להם המרשים לבעלים כים
איומים. ביסורים ומתים מורעלים החוצה,
 מורעלים פתיונות לקחו שילדים כבר קרה

מ אנשים בפיהם. שמום לא בנם ורק אלה
לב באים ובחיפה בתל־אביב שונות שכונות

ש אחרי בשכונתם מתרבים שהעכברים כות
 בוכים, ילדים של המחזות הורעלו. החתולים

 החתול מות על אבלים ההולכים ומבוגרים
מזעזעים. ממש החביב,

 חיות־הבית להגנת הציבורי הוועד קם לכן
 מטרה — הוועד חברי רציחתז. ולמניעת

 עיריות של לשערוריה קץ לשים להם קדושה
 יעיפו והם זה, לרצח ציבור כספי המוציאות

שבידיהם. האמצעים בכל זאת
 גם ולכן הנאה טובת כל מחפשים הם אין

מט השנת עם ומיד עצמם, את יפרסמו לא
 הכנסת תמנע הציבור, ימנע יתפזרו. רתם,

 שע־ המקומיות והמועצות העיריות ותמנענה
 כל עשו שלא חתולים, רצח של זאת רוריה

ציבור. בכספי לאדם סכנה כל בהם ואיו רע
נקיתי!״ לא דמם — ״ונקיתי

 רצח למניעת הציבורי הוועד
חיפה ,384 ד. ת. חיות־הבית,

והיא הוא
לרשימה: הצעות עוד

לסבית
ציריך עמוס, ו.

משחו. לו חסר א-? טוב, בחור הוא
תל־אביב קיקי,

יזהר! סמילנסקי לסופר גלוי מכתכ
 נווה־ בקן השוטר־הצעיר תנועת חברי אנו
עו אשר הכאוב בעניין אליד פונים שאנו,

ה המימשל והוא: בכנסת שוב לעלות מד
צבאי.

 זה, למיטשל חריו* מתנגד שאתה לנו ידוע
 אשר הערבי המיעוט סבל את כואב ושהינד

 ונחון מנדטוריים, ותקנות חוקים תחת נאנק
השו הצבאיים המושלים של לבם לשרירות נים.
ו־ ״חירבת־חיזעה״ פפוריך: את קראנו

 מ־ סלידתד את מביע אתה בהם ״השבוי״,
המלח בתקופת לערבים שנעשו מעשי־העוול

לא כטור ואיש־מצפון סופר חשבנו: מה.
י נד- מה אד מצפונו. לימיו ויתייצב יהסס
ש השנה שבהצבעת לנו התברר כאשר הטנו
 המימשל, מחייבי עם ירד את הרמת עברה
 המשמעת למרות מצפונד את בזה וכפית

המפלגתית.
 ההצבעה ביום קולר את תצרוי האומנם

תמורת נפשות ומוכרי לבוצעי־בצע הגורלית
שלמונים?!
ה של קיומה להמשר ירד תתן האומנם

הזאת?! חרפה
תנו כחברי לא בקריאה אליד פונים אנו

 הזה הדבר אשר בני-אדם, כסתם אלא עה
המש תכפה אל לד: נם וכואב להם כואב
ל קולר ת! מצפונך! על המפלגתית מעת

הצבאי! המימשל ביטול
השומר־הצעיר, קן הנהגת

נווה־שאנן
פלשתינה כולי

 עליהם הבולים אורות למאמרכם באשר
| ),1323 הזה (העולם פלשתינה השם מוטבע

הופי מצרי, בכיבוש ״פלשתינה" השם תחת
 יום־ בולי כגון: בולי־זכרון השאר, בין עו,

 יום הבינלאומית, הפליטים שנת האו״ם,
1 למות השנה יום לציון בול האדם, זכויות

וכו׳. הטרשילד, דאג
 מצריים הוציאו האיחוד שבתקופת למרות

: .^.ס, 11.הכתובת עם (נפרדים! בולים וסוריה
 עם בלתי־מאוחדת נשארה שפלשתינה הרי

 שמצריים הסיבה שזו הסבורים יש מצריים.
ו היות :1.מ.^.ז הביטוי את עדיין מציינת

מצ מדינות: י ת ■ש נכללות בו איחוד זהו
ב בעיניהם הנחשבת — ורצועת־עזה ריים

פלשתינה•
ארצות־הברית פילדלפיה, להבי, יחיאל

ה העולם 1328 הז


