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מכתבים
)5 מעמוד (המשז

 אנסים לסכינאים, הדיר את בזה מפנה טרה
המש בה — הלילה את שיכבשו ופורצים,

 סטא־ (ראה חסרודאונים בלאו־הכי טרה
בתל־אביב!) פשעים, של עולה מיסטיקה

תל-אביב שרעבי, אביב

י .אנ .  עוד פיתרון איבצן למר מציע .
 בלילה, 12מ־ עוצר־בית; הטלת טוב: יותר

 לפתוח גם יהיה אפשר אז תושב. כל על
 או הולך־רגל כל לעצור לפחות או באש

מקים־רעש.
 תאמינו אם כי החוק. במיסגרת — והכל

 לשעת־חירום, חוק בישראל קיים — לא או
ש מה בדיוק לעשות למשטרה מוהר לפיו
 בדיחה כאל לזה תתיחסו אל אז מציע. אני

בבקשה. תפלה,
אביב תל גור, אמנון

 הדיסקוטקים בעלי מתלהבים? אתם מה
 ואתם סמרטוטים, כמו ניכנעים והמסעדות

בתחנות־רוח? דון־קישוטים כמו נילחמים
 את להם שיסגרו

מ שלהם! העסקים
 אין אם להם, גיע

ל חוט־שידרה להם
ולצפצף. פה פצות

איינהורן שולה
תל־אביב

. . המר השאלה .
מו האם היא: כזית

 או לשר־הפנים, תר
לק כלשהו, לקצין

 אורח־ה־ מהו בוע
איינהורן לאז־ הרצוי חיים
ל מותר האם רח?
 ולא מוסריים, אינם חיי־לילה לפסוק: הם

בבוקר? שתיים אחרי תבלו
 וספק האזרח, בחופש יסודית פגיעה זוהי

באמ כמו באמת, דמוקראטית במדינה אם
ל הגבוה בית־משפט מרשה היה ריקה,

שרירותי. באופן העיר את שיסגרו צדק
 של ביותר האלמנטרית בזכותו פוגע זה

— הפנוי בזמנו לעשות הזכות האזרח:
כרצונו.

 ירושלים אלרייך, איפרו־ ד״ר

דיין משה שד האחות
תל מבית־החולים האחות של תמונתה

 הזה (העולם דיין למשה הדואגת ומר, חש
!מאוד־מאוד היא י)596 . . ש למרות — .

חשופת־גוף. אינה
חולון גיהנומי, נוח

הדש״ ״כוח ועידת
 הזה (העולם הוכיחה, החדש הכוח ועידת

 לפאציפיזם נספחים הם שאין למרות גי ו)596
 פיתרונות להציע אומץ להם יש — קיצוני

בלתי־אהודים.
בעדם. אצביע — כך בשל רק

תל-אביב ברגר, שאול

השאר, וכל גח״ל מע״י, של בתקופה
 קול שיישמע קטנות, סיעות שיהיו חשוב

בארץ. הנון־קונפורמיסטים
ביר — כך משום

 הכוח לוועידת כתי
החדש.

אליצור, אמנון
נתניה

 הוועידה צירי
! קויזלינגים -

ו לערוך במקום
 של זנותית עידה
ת טוב חדש, כוח
מח תקימו אם עשו
יושבי־ בתי את דש

 נפגעו אשר הספר
מרצחים־חו־ על־ידי

 מצדדים אתם איתם אשר ערביים, ליגאנים
ומעולם! מאז

 משרתי אבנרי! למנהיגכם בוז לכם! בוז
 את גיליתם הרף! — הרוצחים הערבים

פרצופכם!
 תל-אביב לשעבר, מצביעים

צודקת לעולם טעות
 אין — לשנתיים הביטחון היטל ״הארכת

״ מהתבונה בה ת י ל י ל פ  בקול־ (כותרת ה
העם).

נתניה אהוד, עמיאל

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצדומיהם את

אליצור

1597 הזה העולם


