
מכתבים

פעיל בשמת

 ובכל המדינה תקומת על המאבק ימי מאז
 ״אגד״ של האוטובוסים הסיעו ישראל מלחמות
 בכל האומה לשירות עומדים אנו ועדיין לוחמים

 בלתי־נפרד חלק הוא ״אגד״ כי שנקרא. שעה
 המדינה אזרחי ככל חיילים חבריו העם. מן

 בימים גם שעת־צורך. לכל נכון עומד ורכבו
 שמירת על במערכה ״אגד״ עומד מלחמות שבין

ישראל. מפת שעל ישוב לכל הקשר

 מתבייש אני §§

אזרח להיות
בממ שר להיות מתבייש השיכון ישר
 מתבייש אני כדעתו. דעתי הזאת. שלה

הזאת. במדינה אזרח להיות
 הרקב בנו פשה שכבר ייתכן האמנם

החיים? תחומי בכל — עמוק כל־כך
 דד הצליח — המאורגן הפשע בתחום

 אמנם כזאת. חיה אין כי לקבוע מימסד
 בתל־ הכרמל בשוק שולטות כנופיות

 שריפות, במסעדות. בדיסקוטקים, אביב,
 המימסד אבל — לנסקי אלימות, סבות,

מאורגן. פשע לגלות הצליח לא
 המימסד הצליח לא — המשטרה בתחום

מס לביב יגאל פרשת פגם. כל לגלות
המש של המקצועית רמתה לשמיים. ריחה
 מידרדרים. הפלילי בתחום והישגיה טרה

 במשטרה משתלטת מיקצועיות, במקום
 מכתבו במכות. השימוש — אחרת שיטה

 ),1777 הזה (העולם יקים מוני של המזעזע
 — במשטרה שקיבל המכות על סיפר בו

ה על יותר, שנורא ומה י פ ו ס ו ל י פ  ה
 לשמש היתד. חייבת — השוטרים מפי ששמע

 אך ולמפכ״ל. המשטרה לשר נורת־אזהרה
יער. ולא דובים לא

לש דיין רוצה — הממשלתי בתהום
לבתי־הסוהר. פועלים לוח

 ישבו הפועלים :מקסימה מדינה זו תהיה
 שם, אותם יכו השוטרים בבתי־הסוהר,

כס יגבו ברחובות, ישלמו וחבריו ■ולנסקי
 שיסרב מי כל לבתי־הסוהר וישלחו — פים

להם. לשלם
תל-אביב ציטרין, בני

להילחם ₪

המאורגן בפשע
 בעשייה פעיל באופן המשתתף כאזרח

ב שנים (שבע המדינה של לביטחונה
עמו בדאגה רואה אני צה״ל), שירות

המאורגן. הפשע בעיית את קה
 להיות צריך או — בר־דעת לכל ברוד

ומח הולך זה בשטח שהמצב — ברור
 כל החדשה בסכנה להילחם ויש מיר,
 זה נושא לדעתי, מדי. מאוחר לא עוד

 המדינה של ודמותה עתידה את יכריע
החברתי. והפער השלום מנושאי פחות לא

 המאורגן בפשע להילחם הזה העולם על
 וגם בכנסת גם ביותר, הנמרצת בצורה

 לתבוע חקירות, ליזום העיתון. דפי מעל
 ומחדליהם, מעשיהם על מהשלטונות דו״ח

 לרדת לנושא להרשות לא פנים ובשום
 להשתתף, מוכן אישית אני היום. מסדר

זו. פעילות במימון יכולתי, במידת
ראשון־לציון דגן, רפאל

חלוצי — הסטודנטים !3
בישראל חגיזקנות

 המכבד נשים בעיתון פורסם זמן, לפני
 איך הצעירה, לסטודנטית מדריך עצמו את

 אחד שונים. סטודנטים טיפוסי עם להתנהג
— הערבי הסטודנט כמובן היה הטיפוסים

(״׳מכוער, ביותר השלילית בצורה שתואר
 טיפוס ,בוליטיקה/ על לדבר מוכן אינו
ל שניתנה העצה ודוחה״). חברתי אנטי

 איתו לקיים לא :הישראלית סטודנטית
 צריכה היא כאשד מלבד קשרים, ש־ם

הרצאה. ממנו להעתיק
 זה גזעני תיאור

מהשמיים נפל לא
ב תיאר הוא —

 המציאות את דיוק
יש של בקמפוסים

שסטו מספיק ראל.
מי תשמע דנטית

 ממד, ערבית לה
יח שפרצופה כדי
מ אחת ואם מץ.
 לקיים מעיזה אלף

סטו עם קשרים
 היא ערבי, דנט

 על- ■מיד מוחרמת
זו חברותיה. ידי
בקמפוס קיימים ולא כמעט מעורבים גות
יהו היא הסטודנטית כן אם אלא —

 ספגה ודא מארצות־הברית, שהגיעה דיה
הסטו- הישראלית. הגזענות אח לתוכה
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1779 הזה העולם8


