
מכתבים
לורדים בית

 הזה (העולם הצעתכם על מאוד שמחתי
שנ שלפני משום בית־לורדים, להקים )1589
 זה. נושא על רומאן לכתוב התחלתי תיים

ה אבל ״סנהדרין״, למוסד קורא אני בספרי
השם. לא התוכן, הוא עיקר

להת להמשיך יכולה הכנסת הצעתי, לפי
מח מספיק ח״כים 120 במקום אבל קיים,
להת צריך לכנסת נוסף הזה. המיספר צית
 האומה: מנבחרי סינאט, או סנהדרין, קיים

 המיק־ הצבא, הדת, האמנות, המדע, מחוגי
 ותיקים. ח״כים ובייחוד החופשיים צועות

.60 על לעלות צריך לא מספרם
 נקרא חמוד״, ״מישלט שלי, הרומאן אגב,

 אבו־אל־ חמודה אצ״ל חייל של שמו על
 שעלה ז״ל, בן־אברהם אברהם הוא עיינן,

ל כשהתכוזן שנתפס אחרי בשכם לגרדום
קאוקג׳י. פאוזי מפקדת את פוצץ

תל-אביב עו״ד, שטנדד, ישראל

הצוללן אות
של שהצלם )1589 הזה (העולם הזכרתם

 אות את שהמציא הוא כוגן, אורי כם׳
החדש. הצוללן

הישן הצוללן באות עדיין נזכרת אני

הקודם הסמל

כוגן של הסמל
 שגם כדאי שלי. החבר ענד אותו והמכוער,
 אח כוגן הציל ממה יראו שלכם הקוראים
המיסכנים. הצוללנים

חיפה כהן, אילנה
תמונות. ראה — והחדש הישן הסמל •

וטכח חיסול
 הוגן, שאינו ניסוח נגד למחות ברצוני

 עי־ כבשאר בשבועונכם והמופיע לדעתי,
ה חבלנים״, ב״חיסול המדובר תוני־הארץ.

כלבים. חיסול של רושם משאיר
 למשל, שהורגים, כמו הורגים, אנשים

אותם. מחסלים לא צה״ל. חיילי
נויבעון ה. .3

 לא למה חבלנים״, ״חיסול כבר ...אם
הפליטים?״ לבעיית הסופי ״הפיתרון

חיפה מרדכי, אכיכה

כועס הפרופסור
במכתבי הפלאסטי הניתוח על חן־חן

 התנוסס לולא ).1588 הזה (העולם אליכם
להכירו. מתקשה הייתי תחתיו שמי

ה למכתבי תגובתכם הדברים, לעצם אשר
 חסרת־כבוד. התחמקות אלא אינה מקורי
 לציבור שגרמתם העוול על התריע מכתבי

 בכתבתכש באוניברסיטה והמורים הסטודנטים
״מר בפיסקה ובעיקר ),1586 הזה (העולם

רג את דוחקים וחסרי־ניסיון צעירים צים
 רמת עולמי. שם בעלי פרופסורים של ליהם

 לשנה.״ משנה יורדת באוניברסיטה ההוראה
כלל. כך על הגבתם לא

 המח׳ בניר, מרצה ריקז, בנימין ד״ר
תל־אביב שימושית, למאתימטיקה

במ רבות פעמים שהוסבר כפי (א) •
 ארוכים מכתבים לקצר צורך יש זח, דור
 העמודים בעל רילף, הקורא של במכתבו —

 את בדק הזה העולם כתב (ב) הרבים.
הבכיר המרצה של מחאתו ולמרות העובדות,

הגגרי עבורן; שנועדה החולצה
 ׳•דיאולך חולצת מאורע. גל והולמת הדורה

ימים, לאורך צורתה על שומרת
ת תכבק גיהוע. דורשת ואיגה בקלות מ

 שותפים לה דעתו, על עומד .— הנכבד
באוניברסיטה. החשובים מהפרופסוריס נמה

והקורא - ״הנידון״
ש על ומצטערת — בהנידון מעיינת אני

להיזרק. שדינו ישן כעיתון עכשיו הוא
)4 בעמוד (המשך

3 1590 הזה !העולם


