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יבצע הלכה למעשה את מדיניותם.
גם על כך יש להזהירו ,ובעוד מועד.

אברהם אלמליח,
הזכות להתלונן

תל-אביב

הקורא א .א .מתלונן )העולם הזה ,( 1488
כי משמר־הגבול הישראלי אינו מסוגל ל
תפוס כל מסתנן ו־
מסתנן ,החודר מ
עבר לגבול.
ברצוני להודיע ל
א .א .שינסה להצ
טרף ,אפילו ללילה
אחד ,לכוחות מש־
מר־הגבול .אחרי זה,
ישנה את דעתו ל
גמרי.
הצעה נוספת :ש
יתן הוא חמישה לי
לות בחודש לצורך
שמירה ,שמונה ש
עות כל לילה .כך
נוהגים חברי־המשקים בגבול .אחר־כך רשאי
א .א .להתלונן כאוזת נפשו.

יוכל וולפסון,
תודעה יהודית

שדמות דבורה

בסידרת הכתבות ״חביב הנוראי״
הזה  1442ואילך( אתם מתגלים כמטיפי־

)העולם

שלום מובהקים .אך אני בטוח שכל יהודי,
בעל תודעה לאומית אמיתית ,לא יסכים
לשלום לפי הנוסחה שלכם.
אתם לא מכירים בעובדה שהיהודים הם
עם ככל העמים ,ושגם להם מגיע>בית לאו
מי ,מדינה לאומית ,ללא שום חלוקה עם
עם אחר.

מרדכי אטיאס,

רחובו ת

אחרי שקראתי בעיון את כתבת עורך
העולם הזה ,שנתפרסמה בעתון הצרפתי
לה־מונד )העולם ה
זה  ( 1448ברצוני ל

הביע ,כיהודי ,את
הזדעזעותי וסלידתי
מרעיונותיו.
אני מייעץ לכם
לנטוש י את הרעיו
נות בדבר החזרת
פליטים והכרה ב
פלסטינה ערבית ,אח
רת תאבדו קוראים
ותרכשו אוייבים.

ישראל אמסלם,
אשדוד
מכתב ללה־מונד

והודעתי שאני
שלחתי
חותם על כל מילה .זהו קול ההגיון.

יוחאי כראל,

תל־אביב

תוכנית הגירה
בכתבתכם ״חתונה או בית־סוהר!״
לם הזה  ,( 1447כתבתם ,ובצדק .כי הרבנות
מערימה מיכשולים
על דרכי.
היא מפריעה לי ל
התחתן עם חברתי
היהודיה ,מפני ש
אני דרוזי.
אך לא רק היא
עושה זאת .גם העי־
ריר .אינה טומנת
ידיה בצלחת .לפני
כמה ימים הופיעו
פקחי העיריה ליד
דוכן־הלימונדה שלי,
החרימו את תלת־ה־
אופניים שלי ,והפ
ריעו לי בעבודה.
פניתי אל נשיא המדינה ,ראש הממשלה,
שרים וחברי כנסת ,כדי שיתערבו למעני,
אד עד היום לא קיבלתי כל תשובה.
אם לא אקבל תשובה ,אפנה אל השלטו
נות כדי שיאפשרו לפני בן־שבת ולי להגר
לסוריה.
)העו 

כמו כולם

ג׳מאל שהין,

תל-אביב

ברצוני להוסיף פרט אחד לכתבתכם על
שביתת הימאים ,שעמדה לפרוץ לפני שבו

עיים )העולם הזה :(1447
הכסף המשולם לימאי במטבע זר ניתן
לו לשם הוצאות ,ועד כמה שידוע לי ,אין
אף אזרח אחד במדינה המשלם מס־הכנסה
על הוצאות.
כימאי ,הייתי רוצה לקבל משכורת ה
עומדת ביחס ישר לסוג העבודה שאני מבצע,
ולשלם מס־הכנסה כמו כל אזרח אחר.

ימאי,

תדריד

,

/

כקורא קבוע של העולם הזה אני זכאי
לתבוע מכם את מיטב השירותים.
מזה ז מן רב רציתי לפנות אליכם  .ולבק־
שכם שתרחיבו את מדור התדריך ,כדי
שיכלול גם את תוכניות הרדיו ,והנה באתם
ועשיתם את ההיפך .צימצמתם אותו לסר
טים בלבד .למה?

יעקב אלמוג ,חדרה
העולם הזה י שמח ל שמוע את דעתם של
קוראים נוספים על מידת התועלת שבמדור
תדריך ,היקפו הרצוי ,ונו׳.

טעות לעולם צודקת

החברה הגדולה ביותר
)מודעה בהארץ(.

סו כ ריו ת סיו ־י ת

ל י צ ר מכונות

מרדכי ציון,
*

ירו שלים

זכות קדימה כמדור זה תינתן
למכתכיהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתכים.
\—םי י\׳ג$

סו כ ריו ת פ׳רות של ליבר הן
מ צויינו ת ב א מ ת -
אנו מ צי עי ם ג ם לך לטעובז

חיפה

