
מכתבים
עונש־מוות

 הזה (העולם ■הטענות כל את לסכם אפשר
 בארצנו ר״ל, עונש־המוות, הפעלת נגד )1583

 של והבסיסי הידוע בפסוק — הקדושה
תרצח!״ ״לא האתית: חוקתנו

ירושלים הרנסברג, הוגו

 פעם לא שיזכור: בעונש־מוות שדוגל מי
 חיילי הסורים חטפו
לגבול. מעבר צה״ל

 עושים היינו מה
או לרצוח החלו לו

שכאן, פעם כל תם,
 אל־פתח איש יוציאו

להורג?
סלומון, מגחם

ראשון־לציו!

ש חושבת אני
 איש כל להרוג צריך

כלב. כמו אל־פתח
עב מדינה זוהי

מ אין וכאן רית,
זה. דבר עם משלים שאינו לערבי קום

 המנוולים את לשכנע אחת דרך רק יש
וחבל־תלייה. כדור בעזרת הללו:

תל-אביב כרג, שולה
מגיפת־הקדושה

 יכול לא שאני מה אבל סיפוחים. בעד אני
 כל את האופפת מגיפת־הקדושה זו לסבול
 פיזמונים דרך קול־ישראל, משידורי הארץ,

 על־ מסריחות אבנים מיני כל להטבלת ועד
 לאתרים אותן שהופך הדתות, משרד ידי

יהודיים.
 אז קדושה, הדרומית החומה אם רבותי!

 ועוד קדוש, אל־שריף החראם מיגרש גם
 מדוע אז בית־המיקדש. עמד שם כי יותר,

 העולמי המרכז את להרוס מבקשים לא
 על לשמור כדי המוסלמית, הדת של השני

יהודית? קדושה
תל-אביב סינקל, דן

 הידיעה למיקרא גאווה מרוב התרחב ליבי
 העתיקה בעיר חנכו החנוכה חג שלכבוד

בניה. ושבעת חנה סלע את
תפעל הארץ לשלמות שהתנועה סבורני

הולופרנס* בראש מחזיקה יהודית
 בו השטח בחנוכה: הקשור אחר לגילוי עתה
 לשם דותן, בעמק אוהל־הולופרנס עמד

 בגאווה לעמוד כדי אמנו יהודית התגנבה
 ראשו עם לבסוף (ויצאה המדיח פיתויי בפני

הכרות).
 הלא־יהודיים, לאחינו לדאוג שצריך וכיוון
 את לאחר גם אפשר חג־הפסחא, בהתקרב

 היצאנית נהגה שם המקום מגדלנה: עשב
 את לשחזר גם אפשר לשכב. למוטב שחזרה

 משיר־השירים, הקראות בליווי העניין, כל
האור־קולית. בשיטה

פתח־תקווה פיק, בנימין

השאר וכל דה־גור
 עזרתה על השבוע, שנתפרסמו הידיעות

מטוסי־מיראז׳ לישראל שסיפקה צרפת, של

בוטיצלי של ציור *

 את מפריכות המלחמה, ערב עריה, על להגנה
וצרפת. דה־גול נגד תעמולת־הזוועה

 הנהנה ועקשן, ישיש מדינאי הוא דה־גול
 אנטישמי לא הוא אבל סקנדאלים. לעשות
אנטי־ישראלי. שלא ובוודאי

מה הרוויח, לרוסים מחוץ מי הביטו:
 עדיין הם — הערבים לא האחרונה? מלחמה
 גיוס והעובדה, — הישראלים לא בהלם.
מתמיד. מתח מיקרי־הסתננות, שנים, שלוש
 לנפט חדרה צרפת הרוויחו: הצרפתים רק

אמרי את הרגיזה למצרים, הגיעה העיראקי,
 על בשקט להגן מוסיפה זאת, ועם — קה

הישראליים. האינטרסים
הרצליה גוי, אליהו

השלישי האדם
)1584 הזה (העולם שהוא להתפלא יש מה

רומנטיים? ביחסים מרבה לא
 השאר בין הם חיי־רגש, ואפילו חיי־מין,

 אדם לנתק אי־אפשר שבהרגל. דבר גם
 כמו שיגיב ולדרוש החיים מן שנים לעשר

ו בדיסקוטקים המתלהט המצוי, ז׳ואן הדון
חתי כל עם מתעסק

ב מוצא שהוא כה
דרכו.

שטיין, מירי
תל־אביב

 רחל של סיפורה
ו חייו על המרחלת
 האדם של אהבותיו
 מאוד נגע השלישי

לליבי.
 אין שבארץ טוב
 אף כזה, אדם מנדים
 עונש ריצה שהוא

וחמורה. כבדה כה בטחונית עבירה על
פתזז־תקווה שרעבי, שאול

החנינה
 הודעתם )1584 הזה (העולם תשקיף בדף

 חלקית חנינה על יכריז המשפטים שמשרד
 הארוכים, ולנידונים לאסירי־שנה — בלבד
אשתקד. שוחררו שלא

 חנינה שכל יודע אני לשעבר, כאסיר
 באנשים בהכרח פוגעת כזאת שרירותית

 בכלא, ודרכם מצבם על־פי להם, שמגיע
לחופשי. לצאת

 ב״כבדים״ פוגעת קצר לטווח חנינה למשל:
 פוגעת לארוכי־המאסר חנינה למוטב; שחזרו

 למיוחסים סלקטיבית חנינה בקלי־העבירות:
השפוטים. יתר בכל פוגעת

 לחנינת־אסירים אפשרויות שלוש רק יש
 לכל כללית חנינה א) ומוסרית: הוגנת

 של עונשם קיצור ב) בתי־הכלא. אוכלוסיית
 אלה את משחרר שממילא דבר הכלואים, כל

 יוצאי־ למיקרים חנינה ג) קרב; שסוף־מאסרם
בפנים. עצמם, שהוכיחו דופן

באר-שבע לשעבר, אסיר

 מה־ חלק לשחרר ההזדמנות את לנצל יש
צבאיים. בבתי־דין שנשפטו הקלים, מיקרים

 יראו בשטחים. הטוב הרצון את יגביר זה
הוא. ורחמן נדיב ישראל שדין

 קרית-מוצקין עמינדב, עזריה
ירושלים? היכן

חב על־ידי שהוצא כרטים־טיסה לי הזדמן
 הכרטיס על החותמת ק.ל.מ. התעופה רת

 העיר, ואת ,1968 ינואר החודש, את מציינת
ירדן. — ירושלים
 עדיין יודעת אינה ק.ל.מ. שחברת מעניין

 מספר מזה לירדן, שייכת איננה ירושלים1 כי
על־כך. כשיקראו ייזכרו, אולי חודשים.

 ירושלים (ישראלי), ירושלמי
התאהבה לא צילי

 )1583 הזה (העולם המרחלת רחל במדור
חדש: סטאטוס הכותרת תחת כתבתם

מי . .  היא העניין מכל לקח למד שלא ״.
 התאהבה היא לילי. של התאומה אחותה

 בכל אחריו ללכת והחליטה נודד במתופף
נכון. לא זה ילך.״ אשר

רמת־גן גרמן, צילי

כגרמניה העופרים
 הזה (העולם זה חמוד מזוג רוצים מה
1584?(

 העוסקים רבים, ישראלים שיש בטוחה אני
 להם ויצאנות, תחתון עולם בעיסקי בגרמניה

בכלל. מפריעים אין
 שמה את מאדירים זאת, לעומת העופרים,

כנצי — בגרמניה דווקא ולאו — ישראל של
חמוד. הוא אבי מזה, חוץ העממי. הזמר גי

ירושלים כהן, עמליה

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפיב קוראים של למבתביהם

למבתכים. תצלומיהם את

שרעבי

לו רי סלג ה
המעודנת

מלאת
ה מ דו א
ה דינ ע ו

ת 20 ו ל י ר ג י ת ס ו ח ב ו ש י 2— מ ״ ל

של מיסזז־ם ^
ה ל ל כ ו נ * ה ו י נ ב ט י ת פ ה

לישראל טכנולוגי סכון הטכניון. של האקדמי הסגל יוצאי

 וערב יום לימודי
1968 מינואר

ה * מכ ס אר ה תו עוזר־אלקטרונאי" ל ,,
ה * מכ ס אר ה תו " ל מן ס מו אי־ טרונ אלק ,, 

ם טלוויזיה לי חי ת מ ם ל מי ד ק ת מ  ול
ה ומדידות מדידה מכשירי ק רוני ט ק אל  ב

̂.1,111-11,816160 — שמע ומכשירי רדיו /1,1£..̂  
ה ק רוני ט ק רפואי ציוד של אל

ה * ק רוני ט ק ה, פיקוד, —תעשייתית אל סרבו בקר
ט * טו ת אדריכלי, בניין, סר  וטכני מכונו

 אוויר ומיזוג קירור
ם וצילום מיקצועי צילום  לחובבי

 צילום מעבדות עובדי הכשרת
ם רי ת * טרנזיסטו ק ם טכני סי ל הפו

תערוכות תיכנוןפנים אדריכלות
ם בניית * שימושית גרפיקה * מודלי

ם תיכנון * טי רהי
׳׳ו
שיטים עיצוב תכ

ת דו ה תעו כ מ ס ה ! ד מ ת ג תיו מלכ מ

ה מענקי ל כ ל ם כ לי ם לחיי חררי שו מ
:ופרוספקטים הרשמה פרטים,

ה ל ל כ מ . ה ת י נ כ ט י ל ו פ י ,62 המסגר רחוב תל־אביב, ד
36487 טלפון • בערב 8.00—4.00 ן לפני״הצהריים 1.00—9.00

 מגישות נערות 2 דרושות
במועדון־לילה לעבודה

אחר־חצות. 1 עד בערב 7מ־ העבודה שעות

 3.00 עד 12.00 בשעות 84907—84906 טלפונית לפנות
ירושלים. אחר־הצהרים,

1585 הזה העולם

ירושלים בן־נאים פרסום
3


