מכתבי□

זובק

)המשך מעמוד (3

אלד ,בבחירת אמצעים אשר לא תמיד טח־
בטאים בהצבת שלטים.
איז לי ספק שלוא היה מקום הסכנה מנד
דר על־ידי רשת ברזל ,בנובה של כארבעה
מטרים )טהסוג שהרשויות המוניציפליות
מתקינות כאשר ישנה אפשרות של עשיית
רווחים מכד( סמור מאוד לים ,שאסון זה,
ואסונות אחרים ,היו נמנעים .עובדה ,שב
קטע הסמדר של סביבת נמל תל־אביב אין
מתרחצים! וקשה להעלות על הדעת אדם
שפוי בדעתו שינסה לעבור מחסום כזה רק
נדי להתרחץ.
נארץ־הנירה ,בשלנו ,תמיר יימצאו אנ
שים שלא ידעו לקרוא את שפת השלטים
)באם לא ייעקרו תחילה על-ידי פרחחים(,
ונערים קלי־רעת שאינם מתחשבים תמיד
בכל אשר כחוב בשלטים ,או אינם חייבים
מיתה בגלל זה.
הבנות המסכנות שילמו בחייהן בגלל דת;
וצניעותו ,בבחרן מקום מרוחק מעיני ה
בריות ,ולכו יש לראותו במידה טסויימת
כמקדשוח הדח במותו.
יעקוב אלדד ,תל־אביב
ביוס־האסון לא היה במקום שוס שלט ■אז 
הרה.

החיים הפרטיים

במדור ״רחל מרחלת" )העולם הזה ,(1337
נתפרסמה רשימה אורות הד״ר נחום נולד־
מז ,העוסקת בתחומו
של הפרט.
רשימה זו נוגדת
את הקו שהצהרתם
עליו :דהיינו ,חדי
רה לחייהם הפר
טיים של מנהיגים
לפי מעשיהם או
מחדליהם רק במי
דה שטובת־הכלל דו
רשת זאת .פרט ל
רוע־לשמו? ,א מצא
תי ברשימה זו מח־
שבה מדינית כל־
שהי.
כל רשימה כזו
מחזקת את אויבי
העולם הזה ומרפה
אגמון
את ידי ידידיו.
אני מביז התנגדות
ובטחוניח ,אבל כולנו בעד צנזורה של המע
רכת על מעשיה.
מוטב לפני ההדפסה מאשר לאחריה.
יעקוב אגמון ,תל־אביב

אדמות הציבור  -לציבור

ביהם להעלאה מלאכותית של ערד הקרקע
על-ידי הרשויות העירוניות )העולם הזה
:(1336
לפני כ־ 15שנה ננזרו בכפר-אתא שטחים
ממנרשים פרטיים במרכז המסחרי ,כדי לה
קים שם מוסדות־ציבור .ביו השאר — ניטע
עליהם הנן שמול המועצה ה עי רוני ת.
בעוד שקיימים במרכז העיר שטחים רבים
לא־מנוצלים — רוצה המועצה לבנות חנויות
דווקא על שמח הנז הציבורי — ולתיתם
לרוכלים.
תרמנו אדמה למטרות ציבור ,ותהיה וו
חוצפה שאיו כדונסתה לנזול מהציבור את
הנן שהוא תרם ,למטרות מסחריות .אם
ברצוז המועצה לנצל את הנן לבניה —
נסכים ,ואה נשמח אם המטרה תהיה מבנה
ציבורי כמוזיאוז ,יד־לבנים ונו׳.
יצחק ׳ג .כפר־אתא

מעשה באוטובוס

נ׳מיל ,טורה ערבי מיפו ,המלמד בבית-
הספר היסודי ברמלה,
נסע באוטובוס מ
רמלה לתלנאביב .ב
ררו עלתה זקנה ל
אוטובוס .מאחר ו 
עברו מספר דקות,
ואיש מביו הנוסעים
לא נתן לה את מ
קומו ,קם נ׳מיל ו 
הזמינה לשבת.
הזקנה ישבה ו
אמרה :״תודה רבה,
אדוני! כולם פה ער 
בים ,ורק אתה יחד
דיך,
סעד סרסור,
כפר־קאסם
סרסור
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להיות

נשיא

מי ראוי
ישראל 1
בפרוס קע״ס השנייה
הנשיא הוא חשוב !
יורש העצר הגרמני
בין הצללים של ״המרתף״
״טורא״ —
דראמה לפי תכתיב
ארץ לא־ידועה
דין דן  :אהוד.

לומדים בהצלחה ב״אולפן גרג״
לפי שיטת גרג  (0 8 8 0 0הקלה
תוך חודשיים ,פעמיים בשבוע
תל־אביב י ח .בר־קמא ,רח׳ גורדון  4) 5עד  6אחה*צ(
ח י פ ה ! בית־הספר ״במעלה״ ,רח׳ שמריהו לוין 30
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המערכת והמנהלה :תל־אביב ,גליקסון  ,8טלפון  ,226785ת .ד.
 . 136מען מברקי :עולמפרס  .דפוס משה שהם בע״מ ,ת״א,
פין  . 6העורך הראשי :אורי אבנרי  .המו״ל :העולם הזה נע״מ.

דבר היהודים הנוצריים

אהיה אסיר־תודה לכם אם תואילו להד
פיס את החלטתנו מיום  ,25.1.63שנתקבלה
כתגובה על פסק־הדי! במשפטו של אוסבלר
רופאייזז )״האח דניאל״(:
״הוועד של הבריח הבינלאומית של ה
יהודים המשיחיים החליט כדלקמן :הוועד
הזה ,איבר מייצג יהודים משיחיים מכל
פינות תבל ,מכריז ומרגיש :יהודי שבא
לידי אמונה בישוע המשיח והנואל ,שניטבל
כעדות לכך ,ושהצטרר לקהל המאמינים ב
אמונה זו — לא חדל מהיות יהודי בלאו
מיותו ,כלומר הוא נישאר חלק בלתי־נפרד
של העם היהודי .כל חבר בברית הבינלאו 
מית של היהודים המשיחיים — לא זו בל
בד שהוא נחשב כבז העם היהודי ,אלא הוא
נם אוהב עמו ונכוז לשרתו בכל עת .באופז
מיוחד מודגש בזה כי היהודים המשיחיים
במדינת ישראל הנם נאמנים בכל דבר ל
מדינה ,שבה הם חיים ועל אורחיה הם
נמנים".
ירחמיאל פרידלנד ,מזכיר הברית הבינ
לאומית של היהודים המשיחיים ,חיפה

זבות הקדימה כמדור זה תינתן
למכתביהם שד קוראים המצרפים
את תצדומיהם למכתכים.
הטולס הזה 1339

