
בישראל! אמריקה
 את לחייק בישראל אדם כל יכול מעתה

 עת, בכל ־־־ ״ידעפון״ של הטלפיו מספר
 מיד ולקבל — ביממה שעות 24 במשך

 וב־ לו הדרושה האינפורמציה כל את
 שירות שפות). 5( לו המובנת שפה

 תקשורת שיטת על המבוסס זה חינם
 עצמו את הוכיח אמריקאית, מדעית

וה היעילה כשיטה רבות בארצות
ביותר. נוחה

252425 ■דעבון
 שימסור ומהיר, יעיל מודרני, טלפוני שירות הינו ״ידעפון״

 בתי אודות והיכן, מתי מי, מה, מיכון, מרכז בעזרת לך
 שונים. ושירותים בילויים אירועים, מלאכה, בתי עסק,

 בתי אחר בחיפוש — יקר זמן ולאבד להתרוצץ במקום
 חייג — לך הרצוי במקום לך, הדרושים השרות או העסק

ומעוד מלאה אינפורמציה מיד ותקבל 252425 ל״ידעפון״
הבל. על הכל יודע ״ידעפון״ כי כנת,

ן1*11
ס 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 00 0 ס יייזע 1 ^י

י ו נ ת שי ג ו ת — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על״מנת מראש, שבועיים כן על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

מכתבים
)6 מעמוד (המשך
והשופ המשפטים מערכת כל כי להעיר,

 מהתנצחות ביסודה. לקוייה היא אצלנו טים
 יצמחו לא המתדיינים ושל סניגורים של
צדק. ולא אמת לא

שו ממנים אצלנו
 עורבי־ מתוך פטים

 עם מלומדים דין
מ והרי ״זכויות״,

 עורך שכל פורסם,
בפרק מתנסה דין

 להצדיק שלו טיקה
 שלו הקלינט את
ו עושק שהוא בין
 עשוק, שהוא בין

 והאמת הצדק ואין
 לפיכך לרגליו. נר

ל עורך־דין מתחנך
ה חוש את אבד
לא והנטייה צדק
 שונים אינם דעתו ושיקול ופעולתו מת,

מרובוט.
 שאינם מושבעים, שופטים יותר טובים

ה ביישוב מעורים אנשים אלא משפטנים,
ה משפט לפי שהשיטה ספק בלי עולם,

ב שופטים הכנת — הנכונה היא תורה
 ומחנכים מלמדים כלומר: קדטים, שיטת

ש בלי לשופטים, מיועדים להיות בני־אדם
 גם אשם, גם צודק, גם לטעון יתרגלו
.לעושק גם לעשוק, .  השרץ את ״לטהר .

טעמים.״ בקן
תל-אביב זרחין, אלכסנדר

 כאמת והפעם 1:
לס מקרב

ש האיומים מכתב על להגיב ברצוני
 שהתפרסם אבנרי אורי הכנסת לחבר נשלח

 מקרב הכותרת תחת )1738( הזה בהעזלם
מתל־אביב. הפתח חתום לב

אבנ אורי הכנסת שלחבר להבין לי קל
מע לא פוליטיים ויריבים אוייבים יש יי

 די־ בגלל בארץ, המימסד אנשי מבין טים
 ביעינ׳י) (לא במקצת היוצאוה־דופן עותיו
ה ביקורתו ובגלל

 בנושאים קטלנית
שונים.
מס לא אני גם

ש דבר לכל כים
 אבל אומר, הוא
צו שהוא יודע אני
מ מאד בהרבה דק

 וביקורתו• דבריו,
לגי בהחלט היא

ו ומוצדקת טימית
הר לתקן צורך יש
ועוו אי־סדרים בה

 שטחי בכל לות
חיינו.
בל את לקבל אחד אף את מכריחים לא

 אי־ תתווכחו מהן. חלק אפילו או דעותיו,
 אל צודק, לא שהוא אותו תשכנעו תו,

 לגיטימי זה כל לכנסת, ובסיעתו בו תבחרו
ואלי איומי־רצח לו לשלוח אבל בהחלט.

ב בוגד ולכנותו ובמכתבים בטלפון מות
גבול. כל עובר כבר זה מדינה
ו פטריוט, הוא אבנרי אורי דעתי לפי

כמו אפשר למדינת־ישראל. כמוהו נאמן אין
ב לכך. מתנגד איני דעתי, על לחלוק בן

שו לדיעות מקום יש דמוקרטית מדינה
נות.

 על מתלונן אבנרי אורי אם אותי מעניין
 היא ומה למשטרת־ישראל אלה איומים
בנידון? עושה

בת־ים ריגר, מקס

יישר 11,
כוח
בג מרד הכתבה את בעיתונכם קראתי

 אינני ).1738 הזח (העולם תיספורת לל
זאתי! היא תקופה איזו הרוחות, לכל יודעת,

מו נקראים אלה גם האם אנו, בתקופתנו

עלינו. לא וחרפה, בושה ומחנכים? רים
 אל — והשמיניסטים השביעיסטים ולכם
 הצודקות. זכויותיכם על תוותרו אל תכנעו.
כוחכם. יישר

קריית־טבעון סמואל, חנה

 לעודד ■
הנוער את
מעו הזה שהעולם יודעים ואנחנו מאחר

ל ברצוני השטחים, בכל הנוער את דד
אנ אותם את בקש
 את המעודדים שים

 לגד לעזור הנוער,
נו מועדון בהקמת

ש בכפרינו, ער
בעי מוקדש יהיה
 נוער למפגשי קרו

ערבי־יהודי.
 אני זד, במכתבי

ה לראשי גם פונה
ה ולראשי חינוך
 זאת להגשים נוער,

 ומושב, כפר בכל
 אותם להביא כדי
 שיתוף־פעולה לידי
 השני את אחד להכיר אחת: ומטרה אחת

׳מקרוב.
אוס־אל־ג׳נם בחילי, חאלד

זה מה ;■
מיניאטורות?

 המתכת חרש בכתבה בעיני, חן מצאו
),1740 הזה (העולם האירוטיקה לאמן שהפן
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ב היהודים אלפי למאות שייך אני
 ידם יום כל המרימים ובישראל, עולם

 לברית־ אשכחך" ״אם ואומרים הימנית
 ו־ נהדרים דברים הרבה על המועצות,
ישראל. לעם עשתה שהיא הומניטרים

 כשפרצה 1939 שנת את נשכח לא
 שגרמניה בזמן מלחמתיהעולם־השנייה,

 לפולין, ואש בדם התפרצה הנאצית
 שפתחו בעולם היחידים היו הרוסים
 פליטים יהודים אלפי למאות גבולם

 שאלו, לא בדקו, לא מהנאצים. שברחו
האלו. לאומללים בארצם מחסה נתוו

 הנקראות גדולות שארצות אף־על־פי
 את סגרו ו״דמוקרטיות״ ״חופשיות״

 ארצותיהם את בריח טל וסגרו עיניהם
ל להיכנס הפליטה לשארית לתת בלי

ארצם.
 כשהרוסים 1945—6 שנות נשכח לא
 אלפי מאות לכל ונתנו גבולם פתחו

 ברית־ את לעזוב היהודיים הפליטים
ל בצידה לציידם דאגו ואף המועצות

ישראל. קמה שניצלו אלו בזכות דרך.
הראשונים היו שהרוסים נשכח לא

 ודה־ דה־יורה במדינת־ישראל שהכירו
פקטו.
 בעמדה כשהייתי שמחתי אשכח לא

 נשק בלי כמעט השיחרור, במלחמת
 כי,׳צ חדש, רובה כשקיבלתי ותחמושת,

ב הרוסים. בידיעת לישראל שנשלח
הרובה. את נשקתי שימחה דמעות

 שגרירם כששלחו שמחתי אשכח לא
מהראשונים. היו בדר, וגס לארצנו

 ברית־ לשלטונות בזאת פונה אני לכן
 במחי־כף תמחקו אל אנא, המועצות:
 הדברים כל על ותודתינו הוקדתינו

יש לעס שעשיתם וההומניטריים היפים
 נגד המשפטים עם תפסיקו אנא, ראל.
 ולחיות לעלות הרוצים היהודים קומץ

בישראל. משפחותיהם עם
תצ שלא ובטוחני דעתכם, שנו אנא,
 יהודי כל עם הישראלים, ואנו טערו,

לעולמים. זה את לכם נשכח לא העולם,
 לנצח שזוכר כעם ידוע ישראל עם

ת ו ב ו שו לא גם אבל לו, שנעשו ט
ת לנצח כח ו ע לו. שנעשו ר

ירושלים פורן, זלמן

ריגר

1741 הזה העולם8


