
בתולה״. שאינה להניח שיש ״אשר,
 מתברר שבעיתונים, במחקרים עיון מתוך

 הישראליות, (וגם הגויות הנערות כל לא כי
 יוצר אינו הגיור טקס בתולות. הן בימינו)
כידוע. פיזיולוגיים, שינויים

 של זד, בשטח כי לציין כדאי ולבסוף:
 ספר־ יצא ציטטות, בעזרת ביהדות, המלחמה

 ושרק, כחל ללא יהדות בשם מצויין עזר
 כדאי האוקראיני. החרבות משרד בהוצאת

ולהשתמש. לקנות
 חיפה אדלר, יוסף

 אדלר, הקורא בדק כמה עד ברור לא •
 קרא שלא רק ברור המקורות. את בדיוק,

 שאליו הקורא, של מכתבו את הצורך די
ש לפחות, יודע, היה אחרת מתייחס. הוא
שחק. ישראל ד״ר אלא מואב, רם אינו שמו

לחגלנים מוות עונש
ואת אייכמן, משפט את זוכרים כולנו

יה בהשמדת חלקו על הצורר של תלייתו
 נבדלים במה השאלה נשאלת הונגריה. דות

שונאי־היהודים? מהנאצים, אל־פתח חבלני
 לשם אמצעים בשום בחלו לא הנאצים

 אינם הללו והחבלנים היהודי, העם השמדת
 ולזרוע לחבל כדי אמצעי בשום בוחלים

להשמדתה. רקע ולהכין ומוות הרס
 לתקופות־ נידונים הם נתפסים, הם אם
 צריך הדרך. זו לא כן, אם שונות. מאסר
ו יראו למען עונש־מוזת, עליהם להטיל
ייראו.

תל-אביב ליברמן, יהושע

ל עונש־מוות דיין, משה שציין כפי •
 ייצור רק הוא איש. ירתיע לא אל־פתח אנשי

 ה־ בעיני שיהוו דמויות מעונים, קדושים
 יי היווה ז׳׳ל בן־יוסף ששלמה מה פלסטינאיס

 'ה־' קום לפני היהודיים, תושבי־הארץ בעיני
מדינה.

כתבי״ הוא ״לא
ידי על מכתב פורסם )1593( הזה בהעולם

ערבית,—יהודית דות
תמו צורפה שאליו

החתי גם וכן נתי
שלי. מה

בזאת, מכחיש אני
המכ את כתבתי כי
 לי אין הנ״ל. תב
ו למכתב קשר כל

מ בו. שנכתב למה
 את אמרתי לא עולם

ומעו הללו הדברים
 על חתמתי ,לא לם

כזה. מכתב
זהו את אגלה אם

ה הכותב של תו
משפטיים. באמצעים נגדו אאחוז — אמיתי

רמת-גן־ פומרנץ, נ.

נדור! שטח כן
 דן העתיקה, יפו לפיתוח החברה מנהל

 )1592( הזה העולם למערכת כתב ברלי,
 לנמל שמעל לגבעה גדול״ ״שטח שלמינוח

 שם מציע הוא שלילית. משמעות יש יפו
העתיקה״. ״יפו יותר, הולם

 ובתי־העסק כראוי, האיזור שוקם אילו
 ואופי רמה בעלי היו שם החדשות והחנויות

קונסטרוק היה זה שם הרושם, את שיעלו
חנו התמלא האיזור המזל, לרוע אך טיבי.

 פסולת. המוכרות מפוקפק, אופי בעלות יות
 חלק כאילו הלקוחות את מטעים יותר: גרוע

 בגלל יקרת־ערך. סחורה היא הפסולת מן
 לשוק- האיזור הופך הגבוהים, המחירים
שני. פישפשים

 יוצאים כמר, שיש זאת, עם לציין, עלי
 גא- ומספר נאות מסעדות מספר הכלל, מן

ביושר. המנוהלת לריות
)6 בעמוד (המשך ז '
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