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 הזה (״העולם הגרדום״ ״בצל
 והלח״י האצ״ל אנשי על ),2177

בתקו הבריטים על־ידי שניתלו
המנדט. פת

 את שהזכתרם על צל״ש לכם מגיע
 הוכחתם הגיבורים. הגרדום עולי תריסר

לכבו הראש את להרכין מסוגלים אתם כי
 חולקים אתם אם גם האומה, גיבורי של דם
 ראש- היום בגין, מנחם מנהיגם, דעת על

 האצ״ל. מפקד ובעבר ממשלה
לישנ־ יוסף את שניים, ששכחתם אלא

דישכסקי יוסף
— ישראל נצח

 שהועלו ניל״י, חברי בלקינד, ונעמן סקי
ה בפקודת ,1917 בשנת בדמשק לגרדום
האיזור. ובכל בארץ אז ששלטו תורכים

באר־שבע פריים, משה
 — בלקינד ונענזן לישנסקי יוסף •
; תמונות. ראה

ש סוי מג הכ
 לעורר עלול בישראל עונש״מוות
 כמו נאורות במדינות שאט״נפש

הולנד.
הז בהולנד, שנים כמה החי כישראלי

 לחדש הממשלה החלטת על לשמוע דעזעתי
 רוצה אינני למחבלים. עונש־המוות את

 הטלת מדוע הנדוש, לוויכוח שוב להיגרר
 לציין רק אלא מייסודה, פסולה כזה עונש

 האיש על כאן השפעה יש זו להחלטה כי
דעת־הקהל. על כלומר: ברחוב,
 גזר- של הוצאתו־לפועל השפעה? איזו

 של לגל לגרום עלולה בישראל מוות דין
הומא במדינה מישראל ושאט־נפש סלידה

 ונכלם בוש אני הולנד. כמו ונאורה נית
 הרבים, ומכרי לידידי להסביר ומתקשה

 ישראל כמו ונאורה ״מתקדמת מדינה איך
■כזה. חוק מקבלת

 בין להבדיל פה האנשים נהגו כד, עד
 חשוכות, מסויימות, מדינות לבין ישראל

 השאר, בין נהוג, שבהן במזרח־התיכון,
 אברים כריתת על־ידי עבריינים להעניש

להורג. הוצאה ובאמצעות מהגוף
 עקיצות כאן לשמוע אפשר היום כבר

 לקטוע אצלכם גם יתחילו מתי בנוסח:
הגנבים?! ידי את

ה ד ג , ם א תן  הולנד אמסטרדם, אי
. מתי? באמת • י

 חוק- המנדט שילטונות העבירו 1945ב־
 מאלה אחד בפלשתינה. לטירוריסטים מוות

 היה הבריטי החוק הותקן ובעבורם שנגדם
 החוק ואותו ובעצמו, בכבודו בגין מנחם

 שמסרו וחבריו, גרונר דב את הפך אף
 הכסף למגש השם, קידוש על נפשם את

המדינה. לנו הוגשה שעליו
המנ חוק־המוות את בגין מחדש היום
 ערבים, טירודיסטים נגד הפעם — דטורי

 הטירד כי בוודאות, כימעט להניח, ויש
 כשם החוק מן יפחדו הפלסטינים ריסטים
היהודים. הטירוריסטים ממנו שפחדו
 רוצחים להפוך אנו צריכים באמת האם

 מטרה איזו בשם חשוב ולא לקדושים,
מצדיקים הם ״לאומית״ או ״פטריוטית״

 או שלהם, הזוועה מעשי את ומטהרים
 ראש- 1985ב־ עראפת יאסר יהיה שמא

 ובעזרת היגיון לאותו בהתאם ממשלה,
 בגין מנחם את שהביאו השיטות אותן

? לשילטון
שוויץ ציריך, גרץ, אדן

 לא המוות דין :טועה גרץ הקורא •
בעיצו ,1938ב־ כבר .1945ב־ בארץ הונהג

 בתלייה להורג הוצא הערבי, המרד של מו
 התקופה ובאותה יוסף בן שלמה הבית״רי

ערבים. 70כ־ הבריטי על־ידי נתלו

רע■!! לי יש
 התיקשורת מישרד על להקל איך

הדואר. שירותי את לשפר וכיצד
 הישראלי, האזרח את לשכנע הנסיונות

המע גבי על המיקוד מיספר את שיציין
 שהאזרח כנראה בתוהו. כה עד עלו טפה,

 כדי ממושמע. די אינו עדיין הישראלי
 בראשי עלה הדואר שירותי לייעול לעזור
 והריהו ולהיבחן. להיבדק שראוי רעיון

לפניכם.
 בשטחה קטנה כה שארצנו העובדה את
 את המעטפה גבי על ולסמן לנצל אפשר
חלקי מיון להפעיל אפשר כך היעד. איזור

בלקינד נעמן
ישקר! לא —

 משתי באחת זאת לעשות ניתן במיכון.
הללו: הדרכים

הבו את שידביק מהשולח לדרוש )1(
 המעטפה; גבי על מסויים במקום לים

 למשל: היעד. איזור את יסמן המקום
 המעטפה, באמצע יבדיל לירושלים מיכתב
 השמאלית בפינה יבוייל לתל-אביב מיכתב

 הימנית בפינה — לחיפה ומיכתב העליונה
שי להנהיג זה, לצורך אפשר, העליונה.

 מישבצות יודפסו שעליהן במעטפות מוש
איזור־יעד. לכל מתאימות

 קטנות, מגנטיות מדבקות להדפיס )2(
 אפשר המדבקות את האיזור. קוד שעליהן

 אותן שידביק מי בבתי־דואר. להשיג יהיה
 במיון יזכה מיכתבו כי יבטיח הבול, ליד

יותר. טוב בשירות־דואר ובכך יותר מהיר
 מזו יותר פשוטה זו שדרך לי 'נראה
לח האזרח את המאלצת להלכה, הנהוגה

המיקוד. מיספר את ולרשום לזכור פש,
 — זה רעיון על תגובות לקבל אשמח
המתאימות. הרשויות מן וכן מאזרחים
תל־אביב מהנדס, הלינגר, דלף ח.

 נשלח הלינגר הקורא של מיכתבו •
בדו דרכו את ועשה לתל־אביב מתל־אביב

ימים. חמישה במשך אר

ם שוטרי□ רגי סד כ
 אברהם תת״ניצב ״המפקד׳/ על

 חיפה מרחב מפקד תורג׳מן,
).2174 הזה" (״העולם

 עיתונד את קורא אני שנה 30מ־ למעלה
בשי השתמשתי לא ומעודי המכובד כם

לצע המיכתבים. מדור של הטובים רותיו
 ליטול כדי הפעם, זאת לעשות עלי רי

 כוונתי הקוראים. ועיני עיניכם מבין קורה
 מרחב מפקד של לראשו שקשרתם לשבחים

 שבה היחידה העיר לדבריכם שהיא חיפה,
בירידה. נמצא הפשיעה שיעור

 עזבה שלא העיר יליד אני לידיעתכם,
)8 בעמוד (המשך
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