
מכחביםיעסו הזכויות כלתצפית
המליחות בעיית לפתרון תה״ל ראשי של החדש הרעיון •
 של גדולה כמות יספק אשר חדש מפעל לבנות הארצי: המוביל מי של
 מבלי הכינרת, מן ש״שאבו המלוחים המים במהילת לעזור כדי מתוקים, מים

 זו תוכנית המוביל. שלאורן המתוקים המיס בארות את לגמרי לדלדל
 הנוסף בתקציב להכליל הצליחו תה״ל ואנשי הפועל, אל לצאת כבר עמדה
בכן, שהבחינו אחדות־העבודה, שרי זה. לצורן לירות מיליון 50 של סכום

הפרק. מן מדיין ירדה לא התוכנית אן ההקצבה, את בינתיים מנעו

הזו לתכנית נוספת התנגדות פוי צ ההתייש מחלקת מנהל מצד '
 החלום במימוש הכסף את להשקיע יש גי הסבור וייץ, רענן הסוכנות, של בות
מי־יס. התפלת של

יאיים גוברץ, עקיבא ח"כ בכנסת מפא״י סיעת יו״ר •
ר ט פ ת ה . ל תו נ הו כ  — והתעשייה המסחר כשר לאלתר מינויו דרישתו: מ

האוצר. תיק את רק בידיו ספיר פינחס ישאיר כאשר שיתפנה תפקיד
ינסה ,נוברין לידי והתעשייה המסחר תיק למסירת בתוקף מתנגד ספיר אולם

 הסיבה את כסתחמדת דחה גוברין הקרח׳׳) (״הנשר עקיבא שרף. לזאב להעבירו
 רוציס לדעתו כשר. יתמנה שלא ייתכן כן ועל בכנסת, בתפקידו חיוני הוא כי

 מעמד לו הובטח כן לפני פעמיים שכבר לאחר ומכאן, מכאן קרח להשאירו
קוימה. לא וההבטחה — שר

חברת של המנהלים מועצת כינון יעכב אלמוגי יוסך* •
שמל♦  למנות הפיתוח שר טל החברה, עובדי בקרב יחסי־הכוחות פי על הח

 על הכועס אלמוגי, אן הצפון. מחוז של וחמישה הדרום מחוז של נציגים שישה
 שלו, התעמולה נאומי אף על הציבור, לנאמני ניצחון שהנחילו הדרום עובדי

קרב־נקמנות. ללא זו תוצאה עם להשלים מוכן אינו

 השנה מתחילת החל כסף* יותר תקבל שכיר, הינד אם •
כבר קיימת, כן על .4-50/0ב־ שכר־היסוד יועלה כאשר החדשה,

ההסתדרות. ראשי לבין הכלכליים השרים בין הסכמה למעשה, עתה,
את לעבד רק נותר השוטפת. יוקר־המחייה לתוספת בנוסף תינתן זו תוספת

)3 מעמוד (המשן
ה ״הצד בסיפורכם עליו שקראתי הדברים

יורם." של עני
תל־אביב ישין, יגאל

מעוניין והייתי ״ארז״, קבוצת חבר אני
האם לנדסברגר. יורם האסיר עם להתכתב

כתובתו? את לי למסור תוכלו
אשקלון דאר־נע שטח, עובדיה

 את רמלה. בכלה שוהה לנדסברנר האסיר
 יורם הכתובת: לפי למען יש אליו המכתבים

רמלה. ,16 ד. ת. לנדסברגר,

ז המוביל יוביל לאן
 העובר המוביל-הארצי, על הרשימות סדרת

 צמרמורת מעבירה — כחוט־שררה הארץ את
 באמת האם הקורא. של בחוט־השדרה נם

המוביל? אותנו יוביל לאו גרוע? כד. המצב
ירושלים וינשר, שלמה

 בפירוש הצהיר שנאצר קראתי מום; לא
 המוביל בגלל אותנו יתקיף לא הוא כי

 הגיוני, נשמע לא זה בתחילה הארצי.
 טען הוא הזמן כל שמשר לאחר במיוחד
ב יפתה הוא המוביל את שנפעיל שברנע
להצה האמיתית הסיבה ישראל. ננד מלחמה

 הברית פרוק לדעתי, איננה, האחרונה רתו
ה סדרת את קרא פשוט נאצר סוריה. עם

 שבשביל והחליט הזה, בהעולם מאמרים
 כדאי לא פשוט — כזה שטותי מוביל
במלחמה. לפתוח

רעננה גונדר, בנימין

 לסמור אפשר כמה עד הוכחתם שוב ...
 הבעיה, את עוררחם כשאתם רק כי עליכם,

כר. על לכתוב אחרים עיתונים גם החלו
צריפין גרובר, משד,

 ״שתי ברשימחכם קראתי עליה התוכנית
היא ),1381 הזה (העולם לירקון״ גדות

כפרחים זאת אמור
 תלבושות על ברשימתכם לקרוא התפלאתי

ב הצגתי כאילו )1364 הזה (העולם החורף
 ם־ מעיל־נשם רחוב

 ראשית, פלאסטיק.
 עשוי הנשם מעיל

 אני שנית, ממשי.
 אוהבת לא בכלל

 נם אני פלאסטיק.
 מ־ פרחים שונאת

מק אני — פלאסטיק
אלרגיה. מזה בלת

סגל, פרדריקה
ארכיטקטית,
תל־אביב

משוגענער דער
 השר תמונת ,.
 את שהראתה שלכם,

 מים מתיזה המשטרה
(העו דתי איש על
 הי־ )1364 הזה לם
 התמונות אחת תה

 שפורסמו הנהדרות
הת איד אי־פעם.
כות מלתת אפקתם

ל ':!הת׳ ביידיש. רת סי  זה במקרה בקשה
דאד!" פי! ארוס ״משונענער, מאליה:

רחובות חילוני, א.
הבא בריד לא

 קראתי בזוועה, כמעט עמוקה, בהזדעזעות
 הרבי של הקרוב בואו על היום בעתונות
ה את ״לעודד טייטלבוים הרב מסטמר,
 למהומות בקשר ולחזקם הקצוניים חרדים

השבת״.
 מדינה אזרח מבחוץ, אדם ? 1 1 יתכן ה
 כדי ארצה בא זרה, במרינה היושב זרה

 אנשים לעודד כדי מהומות, בה לעורר
ובסדריה? בחוקיה המדינה, במוסדות להלחם
מת המדינה האם — אותכם שואל ואני
 החותר כזה לאדם רשוח־כניסה לתת כוננת
אשיותיה?!! תחת

לראש- עתונבם דפי מעל בזה קורא אני

1965

ת\ז״ל הישגי להז
הלאומית. התפוקה באינדקס עלייה על שתסתמן ההכרזה, נוסחת
 להתמנות עומד אהרונוביץ (״אייר,״) יצהר, רב־החובל •

אוניית- קברניט שהיה אייק, התחבורה. במשרד הספנות אגף למנהל
 השתלם המדינה, קום מאז שונות אוניות־סוחר על פיקד אכסודוס, המעפילים

בארצות־הברית. במינהל לאחרונה 1
 אחרי מבית־הסוהר, שבוע לפני ששוחרר אקשטיין, זאב •

 ישראל ד״ר ברצח השתתפות על עולם למאסר בשעתו שנדץ
חדשים גילויים של סידרה לפרסם מכוונתו בו חזר קסטנר,

ב בי ה. ס ש ר פ  לפרסם, הערב, מעתוני אחד לבקשת אקשטיין נענה בשעתו ה
 אותה להאיר התכוון בה הפרשה, על מאמרים סידרת גבוה, תשלום תמורת

 את ולשמור הגילויים על לסתר אקשטיין החליט השבוע, לגמרי. חדש באור
לעצמו. הסודות

 נגד הירושלמיים, הסטודנטים של נוסף* הפגנתי צעד •
התאחדות יו״ר על־ידי ייעשה גרמניה, עם הקשרים הידוק

 ישראל, למען הגרמניים הסטודנטים אירגון הזמנת ידחה הוא הסטודנטים.
מצפוניים״. ״מעמים ק:הנימו חינם. כרטיס־נסיעה לו שלח שאף

כעיר• הניקיון פועלי משביתת הצפויות התוצאות אחת •
אלקס. אליעזר המקומית, הפועלים מועצת מזכיר של סילוקו רמת־גן: יית
 בה הצורה מן שבעי־רצון אינם ההסתדרות של המרכזת הועדה מחברי כמה
 הפועלים, בדרישות צידד בתחילה כי העובדה מן ובעיקר בשביתה, אלקס טיפל
 ף:0נו גורס התמיכה. מן ההסתדרות בה חזרה כאשר המשבר להחרפת גרם

חמורות. האשמות הוטחו נגדו אשר ברמת-נן, הבשר קאופדסיב עם קשריו
מכת מחלקים ישראל דוורי את תראה כקרוב כי יתכן •

ה מדי במקום האזרחיים, בגדיהם את לובשים כשהם בים,
 היו לאלה אולם לדחרים, מדים הדואר הנהלת מחלקת חורף מידי דואר.
המדים, את לקבל לא החליטו השנה אלה. מדים של הירוד טיבם נגד מענות
יותר. מעולה מטיב מדים לספק הבטחתה את קיימה לא הדואר שהנהלת לאחר
 העיר למשתכני ייעץ אשדוד לקידום הציבורי הוועד •

של בראשותו אשדוד, לחברת החכירה דמי את לשלם שלא
ה את לתקן הממשלה את להניע התושבים ינסו זו בצורה ברעמי. עובד
 מיידית: צדדית תוצאה בן־עסי. לקבוצת דונם אלף 40 נמסרו לפיו חוזה,
בן־עמי, שותף בו מעריב, דפי מעל הליבראלית, המפלגה על התקפות שורת
החדש. בתעד פעילים זו מפלגה שנציגי מאחר
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1

 מי את להעביר ניתן בהחלט. מציאותית
 שהמים בתנאי שומטים, לשטחים הירקון
 שם במקום הים. ליד הנהר, משפר ילקחו

הים. אל בהישפכם לאיבוד הולכים הם
 המע־י־ מי את לשאוב היה חמור משגה

נוח!
 שיצור הירקון, בשפר סכר הקמת על־ידי

 מחריש האפיק יתמלא בריכת־אגירה, מעיז
 יוכלו לזה, פרט הבארות. המלחת ותיפסק

 הבריכה, מתור המים עודפי את לשאוב אז
לנגב. אותם ולהזרים

תל־אביב מהנדס, וולימן, אליהו
 בינתיים המועד. את איחר וולמן הקורא

ל אפשרות ואין הירקון מקורות יבשו
אלטרנטיבית. תכנית כל לפועל הוציא
האשם: בהם
 בביודספר־ למד לא קליף אם — יש מה

 אותם מדוע מוקצה? בבר הוא אז תיכון,
 מזה, ויותר בית-ספר־תיכו: שגמרו האנשים,

 הם הנוער? לב אל דרכם את מוצאים לא
בזאת! אשמים עצמם

 קליף של בארץ ביקורו סביב ההיסטוריה
הת לעורר לדעתי, חייבת היתה, ריצ׳ארר,

 מה הנוער. נגד ולא המבוגרים נגד קפה
 בני- שערכו ההמונית בקבלת־הפנים הרע

 ראיתי לא עוד אני ריצ׳ארד? לקליף הנוער
 יצאו הנוער, ננד שטענו מבונרים, שאותם

 אותם חושבים שהם אנשים לקבל בהמוניהם
לרציניים!

 הערצה של אחד מקרה רק זוכר אני
 ההמונית בהלוויתו זה היה לארם. המונית

ז״ל. בן־צבי יצחק המנוח, נשיא-המדינה של
תל־אביב ירקוני, אליהו

 של הנוער על במאמרכם לקרוא התפלאתי
 הבאה: הפסקה את ),1362 הזה (העולם קליף

 רק לא היא קליף, את לראות שבא ״הנוער
אשכנ מבתים גם אלא — מהפרברים נוער
טובים.״ זיים
 יש עדות־המזרח לבני שרק קבע טי
 בני שרק קבע מי בראש? ריצ׳ארד קליף

 קבע מי העיר? בפרברי נרים עדות-המזרח
טובים? בתים אינם עדות־המזרח שבתי

תל-אביב פיינברג, דן
ל כדי באירוניה, כמובן, נאמרו, הדברים

 בחוגים הרווחות פסולות ריעות על לגלג
הציבור. של מסויימים

 שר-הפנים): בפני למחות טעם (אין הממשלה
להש וינסה יילד ארצה. להכנם לו תתנו אל

 ב״מדינת שלו סדרי־ימי-הביניים את ליט
י יבול. הוא אם ויליאמסבורג״ נ  יושב א

, ולא הזו בארץ י הוא נ  לקבוע צריר א
 ואני א. ו ה ולא לא, ומה בשבילי טוב מה

 עור (וכמוני בשבילי טוב לא שזה קובע
יבוא. הוא אם ישראליים) אזרחים מליון 2

 אם דמוקרטית. מדינה היא הזו המדינה
התוש מן 85ל4ש־ תראו משאל־עם־בזק תעשו

כאן. הזה באיש ירצו לא והאזרחים בים
לבוא. לו אל לכן

תל־אביב עילם, מאיר
הכדורגל רצפת

 קבוצת של ״אנטומיה המאמר את קראתי
 רוצה ואני ),1362 הזה (העולם כדורגל״

 קבוצת של שחקן בתור דברים. מספר להעיר
 הוא שכתבתם מה שכל יודע אני סכבי-חיפה

 אלפי ששת את ציינתם לא מדוע אבל נכון.
 לרצף כדי השחקנים אחד שקיבל הלירות,

 איש, שאותו ציינתם לא מדוע דירתו? את
ה כספי חשבון על חי שנתיים, עבד שלא

עבר? לכל סכומים ופיזר אגודה
 באגודת מתרחש מה היודע כאחד אני,

מ באמת בעצמי, מזאת וסובל מכבי־חיפה,
 הענייז ישתנה כאלה כתבות שעקב קווה

כדורנל-חובבני. הקרוי
חיפה מכבי־חיפה, קבוצת שחקן

 של ״אנטומיה הכתבה אח לקרוא נדהמתי
 של צל ללא בטוח אני כדורגל״. קבוצת

נלזר. יהושע כתב הכתבה שאת ספק
 הקהל, על האהוב נלזר, אותו כול איד

 לכ״יב לו, ומחוצה בטינרש נקי מצפון בעל
 על כותב אינו מדוע כאלה? רכילויות

 מיש סטלמד, על הלאומית, הלינה קבוצות
ל מענקים שקיבלו שחקנים, עשרות ועוד
אולטימטום? שהגישו אחר

ב להתערב לא מנלזר לבקש ברצוני לכן
 הזו הבעיה קבוצות. של הפנימיים חיים

 הקוראים, ואותנו, מהר, כל־כד תפתר לא
 עם התחתן שמולביץ אם ולא ספורט מעניין

במשרד-הבטחוז. בכיר פקיד אשת עם או בן־נוריון, פולה
תל־אביב כהן, א.

 שייע של רגלו בכשריס. חושד כהן הקורא
זו. בכתבה נגעה לא נלזר

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של רמכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

ס4 ל ה העו 1366 הז


