
מכתבים
ל״אל־פתח״ץ מוות עונש

 )1583 ׳הזה (העולם אבנרי של המאמר
 על עונש־מוות להטיל אין מדוע המנמק

 שפיעוח־דעת של אי בבחינת הוא החבלנים
המונית. היסטריה של בים

 ליפול, העלול ישראלי חייל כל שחיי ודאי
 שקולים בישראל, כזה עונש הנהגת בגלל
 הרוצים דבילים מצד מעשי־נקם אלף כנגד

 בשעת בראשם, להשתמש במקום דם, לראות
צרה.

חיפה קליין, עליזה
 הרציחות לשמע להזדעזע שלא לי קשה

 לגבי רק האם אל־פתח. של וההתנכלויות
 יעו־ נאציים פושעים

בתוק נש־המוות
 שריר זה עונש פת

ממשל ועל וקיים,
להפעילו! תנו

 תליינים חסרים אם
 את אקצר בישראל,

 ו־ ,באירופה סיורי
כ לשמש אתנדב
תליין.

כהן, אהרון
לונדון

ל נפרד דרכון
יהודים

 לקרוא הופתעתי
 הנהוגה הפלייה על ידיעה )1583 הזה (העולם

 הדרום־ בסימון־הדרכונים יהודים, כלפי
 סימן וללא־יהודים כשליהודים אפריקאיים,

נפרד.
 אמת של שמץ אין כי לציין, ברצוני

זו. בידיעה
ק, ל. רנ כללי, מזכיר פ

ת״א דרום־אפריקה, הציונית הפדראציה
 נזניעי־הכחשתו את מבין הזה העולם •

 : נכונות שנמסרו העובדות אך המזכיר. של
 במו״ הנפרד הסימן את ראה העיתון כתב

עיניו.
כישראל לב השתלת

(ה בישראל השתלת־לב על כתבת־השער
צמרמורת. בי עוררה )1586 הזה עולם

 קנאים של קומץ שבגלל ייתכן לא הרי
בחיים! להישאר שיבלו אנשים ימותו

 לאומללים חיים להשיב משהו עשו אנא,
הללו!

תל-אביב גרוטר, עמירם

מבהיל. דבר הוא בארץ הדתיים של כוחם
 איפשרו ולא רפואי, מחקר מנעו בהתחלה,

 ניתוחים לצורך במתים להשתמש לרופאים
המוות. שלאחר

 אנשים להציל באפשרות מתערבים עכשיו
חיים.
בוגדניות, נשיב סקילת הבא? השלב מה

 או שני? בית בימי כמו המערבי, הכותל ליד
 שבויי' של להורג להוצאה רבני הכשר

ירושלים עמיהוד, שולהמלחמה?

.לא . להתחשב! .
 בית־חולים להקים צריך צורך, יש אם

משלנו. צוות עם בקפריסין, ישראלי
יש וכמה כמה להציל נוכל לפחות, כך,

 להטים יהיה שאפשר אלה את ראלים:
 לציון ראשון אברהם שאוללניקוסיה.

הגדול העימות
(ה אבנרי־הראל הגדול העימות על בכתבה

 בלוויית תמונתי פורסמה )1585 הזה עולם
 נגד *צעקה הכותרת
ל מופנית הסיפוח

הראל״. איסר עבר
להבהיר, ברצוני

 עם הזדהיתי לא כי
הנכ המתווכחים אחד

קבו־ נגד אלא בדים,
(׳תומ צת־המפריעים

 שלא הסיפוח) כי
ל לערב איפשרה

כסידרו. התנהל
ה עם ויכוחי את

 לה בדיעה דוגלים
 אני — מתנגד אני

ש לפורום משאיר
מלכתחילה. לכך נועד

תל־אביב באום, עקיבא

יעל ;גד אלה
 בין הסתובבה רק ״היא הכתבה את קראתי
 יכול ואיני )1585 הזה (העולם הרגליים״

 תפק-דן על לעניין. צריך זה מי את להבין
צורך אין הגיבורות שתי של האמיתי

ו נ ב ח ר  החליפין שיטת את ה
 לקבל תוכל ומעתה

ר כל עבור תמורה ר ק מלי מ ש  ח
ל ישן, כ ג, מ ל סו כ ם גודל מ  וג

ת ר צ תו ת, מ ר ח  בעתשתחליף א
 חדש. אמקור במקרר הישן
מורשים וסוחרים אמפא בחנויות :פרטים
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בישראל לי□ 11173 ה ?</>/£־ ושרות איבות
)4 בעמוד (המשך

1587 הזה העולם


