
מכתבים
הגבורה מדד

 צויין )1465 הזה (העולם הבחירות במוסף
 מצוי חדש כוח — הזה העולם ברשימת כי

 ביותר הגבוה האחוז
קרביים לוחמים של
רשי מכל יותר —
אחרת. מה

 — אבנרי אורי על ׳'
שמשון שועלי לוחם

ח מפי שמעתי —
 קראתי ליחידה. בריו

ב ספריו: את גם
1948 פלשת שדות
 ה של השני והצד

מטבע.
רבין לה- מבלי אולם

ש רפ״י, אוהד יות
 מן הרי העקרוניים, ממתנגדיה אחד אני

 הקרבית ומהגותם נסיונם את לציין הראוי
 משה רב־אלוף מרי, יעקוב רב־אלוף של

הגיבור את וכן צור, צבי רב־אלוף דיין,
הר־ציון. מאיר הלאומי

קיימות. העובדות אולם מדד, אין לגבורה
תל-אביב רבץ, מנחם

 כל של הקרבי מעברם הסתייגות אין
המדי למען קרבי שרות ששירתו האלפים

 הר־ מאיר רפ״י ממועמד להסתייג יש נה.
את שחתך בכן בשעתו שנחשד ציון,

 לגבול מעבר חף־מפשע ערבי של גרונו
 של כמעשה אוזן, עד מאוזן בסכין

אחותו. רצח על פרטית גאולת־רם
נורדיה זעקת

 דיזנ־ ברחוב נורמה, שכונת תושב אני
 אבל נקי. הכל הכביש על בתל־אביב. גוף
 הצריפים בין — הצידה זורקים הליכלוך את

שלנו.
 אז עד אבל ולפנות. להרוס רוצים מילא,

ה כל את להפוך צריכים הם האם —
 ובה עכברים מתרוצצים בה למיזבלה, שטח

מחלות? סכנת שורצת
 אישית, הבריאות למישרד פניתי פעמיים

 תשובה. קיבלתי לא רשום. במכתב ופעם
 העי־ פקחי מיד הופיעו — לעיריה פניתי

 32ב־ אותי קנסו מישפט. לי ועשו ריה
 גם אני שילמתי. לא עדיין אבל לירות,

 את תמלא עצמה שהעיריה קודם אשלם. לא
 אני גם ואז — השטח את ותנקה חובתה
הקנס. את ואשלם חובתי את אמלא

,40 צריף דרזי, עובדיה
תל־אביב נורדיה,

בקאהיר פגישה
 על כתבה הופיעה )1460( הזה בהעולס

 ממשלת ראש שהיה מי אל־נחאם, מוצטפה
 ידי את לוחץ הוא בה תמונה ובה מצריים,

 התזמורת ביקור בעת העברי, הישוב נציגי
 .1942ב־ בקאהיר מתל־אביב, הפילהרמונית

אחי ידי את לוחץ בתמונה נראה נחאס

ונחאס לברטוב שלמה
 מזכיר בזמנו שהיה לברטוב, שלמה המנוח,

 מנהלה מכן ולאחר התזמורת׳ של כללי
 הוברמן ברוניסלב עם יחד האדמיניסטרטיבי,

מוסיקלי. כמנהל
זה. פרט תציינו אם לכם אודה

תל-אביב לברטוב, י. ק.
ברצון.

הנקיון למען
 תל־ העיר לאזרחי טובה הצעה לי יש

 לנסוע סוף כל סוף שיוכלו כדי אביב,
 נקיות: כשזגוגיותיהם רן חברת באוטובוסי

 ש' האות את ברוק יצייר ונוסע נוסע כל
 תעמולה יעשה בכך החלון. זגוגית גבי על

 ויכריח, חדש כוח — הזה העולם לרשימת
לנקיון. לדאוג דן חברת את זאת, עם יחד

 אל הנוסעים: את להזהיר רוצה אני
 או גח״ל, או המערך, של אותיות תציירו

ל דן אנשי ימהרו לא אותן כי רפ״י,

הנקיון. למען — ש׳ רק נקות.
תל-אביב דניאלוף, רמי

המשפט כבוד
 מן שתחדלו הזמן הגיע העורכים, רבותי

 בתי־המשפט כלפי שלכם המתחסד היחס
השופטים. וכלפי המדינה של

 ותמיד הזה, העולם של נאמן קורא אני
 למתוח נוהגים לא שאתם בכך הבחנתי
 ועל הישראלי בית־המשפט על ביקורת
למה? שופטיו.
 את הממשלה, את מפגיזים אתם למה
 בלי ועוד, ועוד ההסתדרות את מפא״י,
ל מפחדים אתם בבית־המשפט ורק מורא,
געת?

 על העובר הניוון תהליך כי יתכן כלום
דווקא? אחד מוסד על יפסח המדינה

 את לכתוב לי שגרם מה אסתיר: לא
 בית־המשפט של פסק־הדין הוא הזה, המכתב
הסוציאליסטית. הרשימה בעניין העליון
 הרשימה, של או אל־ארד של חסיד אינני

ה השופטים שני מנימוקי הזדעזעתי אבל
חוק משפטיים, נימוקים אלה אין עליונים.

 ויהודיות, ציוניות סיסמות הן אלה יים.
ומתקד דמוקראטית במדינה מקומם שאין
מת.

חיפה מלמד, ישראל
ורעם חזיז
 תל־אביב מאזרחי כמה נפגעו 1962ב־

 הפורים חוגגי קהל לתוך שהוטל מחזיז
ישראל. מלכי בכיכר
 הללו המיסכנים מחכים היום ועד מאז

מרדכי תל־אביב, עיריית וראש לפיצויים,
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