
מכתבים
הרשעה חומר
 כי טענתכם את המחזקת עובדה, הנה

 ד׳ רדינג בעניין מתעקשת חברת־החשמל
 המתאים הציוד כל את הזמינה שכבר מפני

בתל־אביב. למיקום
 2.30 בשעה ,18.2.63 א׳, ביום ובכן:

 משאיות־ענק, ארבע ראיתי אחרי־הצהריים,
 חלקי־מכונות. עם ארגזים ובהם נגררות, עם

 תחנת של הצפוני לשער נכנסו המכוניות
הכתו היו הארגזים על בתל־אביב. דדינג
 ויל־ אנד באבקוק — אלקטריק ״ג׳נרל בות

 לנמל — ארצות־הברית תוצרת — קוקס
חיפה.״

תל־אביב קורא/
מסתוריים שלטים
 הנראים בשלטים נתקלתי לצפון, בדרכי
הרצופות. בתמונות

 הדבר? פשר מה לדעת: ברצוני
קי כארבעה הסרגל, בכביש נימצא המקום

שמאל. בצד הגשר, ליד עפולה, לפני לומטר
ם ס שלו או ר קרית־שטונח ׳ק

 הנושאים השלטים עם הקברים, שורת •
 — ו״בלתי־מזוהה״ ״אלמוני״ המילים את

תמונה. ראה
ואבנרי דיין

 ראיתי כאן ביותר החשוב היהודי בעתון
 שחזר ישראלי, ששבוי נאמר בה ידיעה

 שהישראלי במצריים שנוכח סיפר מקאהיר,
וה דיין, משה הוא הוא שם ביוחר השנוא

 אבנרי, אורי הוא ביותר הפופולארי ישראלי
 מזמן דוגל שאני מפני אותי, עניין זה

 ביותר החשובים האנשים שני כי בדיעה
ואבנרי. דיין הם בישראל הצעיר בדור

 אילו מהפכני. רעיון לי יש זה בעניין
 זה אחד, לצוות מתחברים אלה שניים היו
 הוא, דיין פנטסטי. צוות להיות יכול היה

 הוגה־דיעות הוא ואבנרי ביצועיסט, כידוע,
 וחדשה, רעננה גישה בעלי שניהם אבל —

 ומוכנים הזקנים של הדוגמות מן משוחררים
חדשות. בדרכים ללכת

לונדון שניאור, יצחק
הדוגמות? לתוכן בקשר ומה •

כנכים - גני־הישיבות
 תומכים שהם בחורי־הישיבה, טענות לאור
 הקרבי מהחייל פחות לא המדינה, בבטחון
לשר להציע לנכון רואים הננו בשדה,

וכראונר איל רוסטוקר,
 בזמן שייפצע בחור־ישיבה שכל ד,בטחון
 כנכה־ יוכר — לימודיו עקב ו/או לימודיו

 הותקנו לא מדוע מבינים איננו כמו־כן צה״ל.
בישיבות. שק״ם קנטינות עדיין

 לדודות גם פונים אנו הזדמנות באותה
סרו כיפות לשלוח — הסורגות החביבות

 לבחורי־הישיבה. ומחממות גות
ישיבת־הטכניון: בני

 איל שמואל רופטדקר, שלמה
חיפה. בראונר, ומנהם

ועכרייני־התנועה השכול האב
תאונות־ על בכנסת אבנרי אורי לנאום
לציין לי צר ),1589 הזה (העולם הדרכים

ת של מסויים מסוג מתעלם אבנרי שח״כ
 וחד פושעת רשלנות על־ידי הנגרם אונות,

נה מצד בחיי־הזולת, משווע סר־התחשבות
מופקרים. גים

 תקינים, בלמים ללא לדרך היוצא נהג
 והכשרה, רשיון ללא הנוהג איש ביודעין,

 נהגים אלה — המדרכה על העולה נהג
 פושעים כאל אליהם להתייחם ויש קטלניים,

ביותר. כבדים עונשים עליהם ולהטיל
 שנהג אבנרי, עם להסכים אולי, ניתן,

במי לה, גורם שהוא מהתאונה יזועזע כזה
 ברם, בעתיד: אותו להרתיע שתספיק דה

אחרים. להרתיע נועד הרי הכבד העונש
 חוקקה אילו הכנסת עושה היתד, טוב

 ביותר, ברור באופן כזה עונש שיסדיר חוק
מיק בכל מלהיכנס, ממערכת־השיפוט תמנע

עבר כגון, צדדיים לשיקולים ומיקרה, רה

הגופני. או הנפשי מצבו או העבריין, ומעמד
שכול, אב שבי, י. אינג׳ינר

רמת־גן.
הש האב של לליבו מבין הזה העולם •
 עונשים עימו: מסכים אינו אן שבי כול

 לקטול העשוי רע, דבר הס אוטומאטיים
 שפיכות־דמים על לגמול אין נפשות. עוד

 דראסטיים עונשים נוספת. בשפיכות־דמיס
 ״פגע של מיקרים לריבוי גם להביא עלולים
וברח.״

 - הגבוהים" ״החלונות
ו״העופרים"

 ו־ 1585 הזה בהעולם לקרוא הופתעתי
של כביכול, הרבה, הצלחתם על 1587

ב הגבוהים החלונות
לונדון.

 הנמצא כישראלי,
הצ בלונדון, כעת

ולש לראות לחתי
 השלישיה את מוע
 — אחד בשיר רק

מ בתוכנית־טלביזיה
ששוד בלילה, אוחר

ה .11.30 בשעה רה
 זכו הגבוהים חלונות

 למחיאות־ רק אז
מה בודדות כפיים

 באולפן־ שנכח קהל
השידור.
 אסתר על הרבה פה שומעים זאת, לעומת

לפע המופיע טופול, על וכן עופרים, ואבי
ישר ובשירים בבדיחות בטלביזיה, מים

 ירושלים כגון לאנגלית, מתורגמים אליים
ושושנה. זהב של

לונדון מירר, ברוק
השנה גירושי

ה מבל אותי מוציאה שלכם הצביעות
כלים!

 נשואיהם על זו כגון בכתבות־הרכילות,
 ),1590 הזה (העולם שיף אלה של השבורים

 מאשימים מתחסדת, בצורה כותבים אתם
המת של לאידם שמחים באי־מוסריות, אשר,

גרשים.
 צעירה מישהי, אם יש מה שואלת: אני

 מחוץ רומאן מקיימת שנה, 20ב־ מבעלה
בדיס זאת עושה שהיא בתנאי — לנשואין
קרטיות?

 אפשרות על לחשוב צריך היה שיף מר
 התוסס באופייה בהתחשב בייחוד — כזו
 אותה שנשא לפני — שפירא אלה של

לאשה.
 ממנו לבקש היה ניתן כן, עשה לא ואם

 עם אות לו אחריה ירוץ שלא טאקט, קצת
מבלה. היא מי

 להצטרף לכם מה — אתם אתם, אבל
המייללים? למקהלת־החנים

חיפה מזרחי, יהודית
 עוסק אינו עובדות, מוסר הזה העולם •

מוסריות. בהערכות

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים שד למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

עפולה ליד השלטים

מילר

£111011
חלה ז111בוזבר/ נעלם

 בריאותו על השומר הספר״ - אלנט
השיער של הטבעית וגמישותו

באמת. מושלמת לתסרוקת - אלנט
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 ״קולרוך עפולה, ד׳ יום מחר,
 ״היכל״ הרצליה, 29.2 ה׳ יום
 ״הוד״ נר,ריר״ 1.3 ו׳ יום

 ״ביתנו״ חיפה, 2.4 מוצ״ש
9.00—6.30 הצגות 2

נוכה ברטיפים:
יפנו: בהצגה המעוניינים מוסדות

ה ר ו כ ב
,מיטשל״ירושלים, 4.3 ב׳ יום

 בן־נאים כרטיסים:
״אסתר״ נתניה,

״סיגנל״ כרטיסים:
״אביב״ טבריה,

״עמל״ כפר־סבא,
המשרדים וביתר
31688 טל. ,5 הגליל ת״א, ״עתיד״

5.3 ג׳ יום

 6.3 ד׳ יום
8.3 ו׳ יום

1591 הזה העולם


