
מכתבים ד<רות
 טבעי אויר מיזוג עם
ל״י... 32,000 עד 23,000מ*

הגזמה. כל כאן אין לא,
 צורת בעל דירות בית עתה מוקם בחולון הוז דב בשדרות
:רגילה בלתי אוורור

 דרום צפון :דירה בכל
 מערב דרום צפון :אחת לדירה
 מערב מזרח דרום צפון :אחת לדירה

 השכלולים מיטב עם זה בית נבנה זו נדירה תכונת על נוסף
ביותר. החדישים

רק: ונותרו נמכרו כבר בבית הדירות מרבית
ל״י 23-24,000 חדרים 2 בנות דירות 2

 ל״י 30-32,000 חדרים 2/!2 בנות דירות מספר
ל״י 16,000 אחד חדר בת דירה 1

:הבונה החברה
בע״מ בחולון איריס תפארת

 ארמון) קולנוע (מול 46 שנקר חולון, ״מאיר״, משרד מכירות: משרד
820010 טל.
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ישתנה? מה
 ב־ במכתבו המתנגד גולדין, אריה מר
 להצעת )1439 הזח (העולם האחרון גליון

 העולם עורכי הופעת בדבר סקורניק מר
המטרה. את מחטיא בבחירות, הזה

.הי כזאת רשימה כי בזילזול אומר הוא
 לשניים־ זוכה תד.

.מנדאטים שלושה . . 
 תועלת איזה אולם
 אבל הדבר?״ יביא

ב פעם לא ראינו
 ״שנים־ כי עבר

 מנדאטים שלושה״
הר לשנות יכולים

ב למשל, מאה בה
 המימשל על הצבעה
דת. ובענייני הצבאי

 גול- למר התשובה
ברשי נמצאת דין
כ״ץ באו־ ״הכנסת״ מות

הפרוטו גליון. תו
 אחרת נראה היה המדיני התיכוח של קול

 .שניים־שלושה״ באולם מצויים היו אילו
 עמדת את להוקיע מסוגלים שהיו צירים

 ולענות — בורגיבה בפרשת מאיר הגברת
הכנסת. במת מעל לבורגיבה

ירושלים כ״ץ, גדעץ

 האזרח אני, והנה הלילה, חלמתי חלום
 שבראשו רב, עם המון עם עומד הקטן,

 ושלום אבנרי אורי
מג־ שער ליד כהן,

בירושלים. דלבום
 לאורחים חיכינו

רמי־מעלה.
עבד־ ,מצרים נשיא

ירדן, ומלך אל־נאצר,
 אל התקרבו חוסיין,
 לחצו וכהן, אבנרי

ל־ עלו ידיהם, את
 ויצאו מכוניותיהם

הארץ. ברחבי לסיור
 מקום־ישוב בכל

ב האורחים התקבלו
יש ודגלי תשואות,

אל־על. התנופפו וערב ראל
 ה־ השלום הסכם חתימת לאחר זה היה

 שמנהיגנו אחרי הגענו אליו ישראלי־ערבי,
שזכ השלום, מפלגת את הקים אבנרי אורי

בישראל. מכריע לרוב תה
חדרה אלמוג, יעקב

 בישראל הקשורים האחרונים המאורעות
 ובטחון אופטימיות לנסוך מסוגלים אינם

 ברצוני לכן המדינה. לעתיד החרד בישראלי
 ידועה האם הזה: העולם עורך את לשאול

?01101־1 האנגלית המילה לך ^
 קשור שאינו אחר אדם כל או אתה, מתי

 לפעילות תכנם הקיים, השלטון במערכי
ה לשינוי לפעול תחליטו מתי פוליטית?

.בטרם הקיים, מצב . .
ארצות־הבריוז ברוקלין, טרם, צבי

מדי מתון
 בכתבה במתינותו, אותי הפתיע הזה העולם

 (העולם רפאל יצחק הבריאות שר סגן על
).1437 הזה

 לכן עברו. את מזמן חשפתם הרי אתם
 סופי, חשבון הפעם איתו שתעשו חיכינו
 הפוליטיים החיים מן לגמרי יסולק למען

במדינה.
 לציבור־ ,לכנסת לכולם: טוב יהיד. זה

לאומית. הדתית ולמפלגה הבוחרים
רחובות מפד״ל, חכי

במושבים צבאי טימשל
 חוק על לשמוע חדלנו האחרונה בעת

 אומר גמרה הממשלה כי ניראה המושבים.
 זו עובדה אך הבחירות. לאחר עד לדחותו

 האזרחים אותם כל את להרדים צריכה אינה
ביש הדימוקרטיה לקיום החרדים והגופים

ראל.
 חופש את להגביל עומד המושבים חוק
באמ רוצה הסוציאל־דתית הממשלה הפרט.
 שבה מדינה, בתוך מדינה ליצור צעותו

 ב״מדי־ ישראל. כנסת לחוקי תוקף יהיה לא
 המשפט, לבתי סמכויות יהיו לא זו נה״

 של המוחלטת למרותה נתון יהיה והאזרח
ומח דעותיו את להביע שיעז אדם מפלגתו.
 הרישמי, לקו מנוגדות תהינה אשר שבותיו,

יוחרם. ורכושו המושב מן ייזרק
 של הרחבה פשוט הוא המושבים חוק
 הישוב מן חלק על הצבאי המימשל חוקי

ה החירום תקנות את לבטל תחת העברי.
 פלסטי, ניתוח הממשלה להן עושה בריטיות,
תחולתן. את ומרחיבה

העולם של דעותיו למרבית מתנגד אני

אלמוג

שחי לחשיפת מלחמתו את מוקיר אך הזה,
 ה־ הכוחות נגד מאבקו ואת השלטון, תות

ל הישראלית. בציבוריות אנטי־דמוקראטיים
 להתייצב השבועון למערכת קורא אני כן

 בחוק למלחמה החזית של הראשונה בשורה
המושבים.

 ראשון־לציון בן־יוםף, שלמה
המכקר על ביקורת
 המדינה, מבקר כי היומית בעתונות קראתי

 את אלה בימים יצא נבנצל, יצחק הד״ר
הסיבות. פורטו לא בידיעה לאירופה. הארץ

 כמה לפני ישראל את שעזב כיורד,
 כי יודע אני בגרמניה, בקביעות הגר שנים,
 בחברת הפסח את לחוג נסע נבנצל הד״ר
מינכן. קהילת רב גיסו,

מאח ביקורת חוסך שלא המדינה, מבקר
 האמת את ולגלות דוגמה, לשמש חייב רים,

נסיעתו. מטרת על
השרון, מלון שטיין, יואל

הרצליה
אלכסיה פרשת

 אלכסיה, האוניה של המצויינות התמונות
 (העולם תל־אביב חוף ליד מאבקה בשעת

נוסטלגיים זכרונות גי עוררו ),1439 הזה

תל־אכיב כחוף פאריטה

יפו כחוף אלכביה
כמו המעפילים, אוניות כאשר הימים מן

 החוף. על עלו ,היל. וטייגר פאריטה
להבדיל.

 תל-אביב רבינוכיץ, דויד
תמונות. ראה — ואלכסיה פאריטה

בהוליבוד שיחה
 בוויכוח מעורבים עצמנו מצאנו לאחרונה

 המקום: מירדן. ערביים אחים זוג עם לוהט
הוליבודי. בית־קפה — גמור שטח־הפקר

 ואינם בירושלים, בקטמון בזמנו גרו הם
 שם.. רכושם עבור כספי פיצוי בשום רוצים

לביתם. לחזור היא היחידה מטרתם
ו אינטליגנטיים, צעירים היו שיוזנו בני

 בעייה לכל ביחס פרוגרסיבית גישה גילו
ה בשאלה רק שוחחנו. עליה כלל־עולמית

 או הפל, את לקבל נוקשות: גילו פלסטינית
על־כך. להילחם

 שישראל תשומת־לבנו את העירו גם הם
 לערבים בגישתה פסיכולוגית שגיאה שוגה

 אמר מי כלפיהם: טוענת היא הפלסטיניים.
את בהם מעוררת היא בכך לברוח? לכם

1440 הזה העולם


