
ה יו׳-ר נתן בינתיים כי למכתב, השיב לא
 משרי לאחד בעל־פה אישית הבטחה ועדה

לישי יוזמן הזה העולם עורך כי הממשלה
 השגותיו את להסביר שיוכל כדי הוועדה, בת

 ושום הופרה, זו הבטחה הוועדה. לחברי
זו. עובדה ישנה לא פורמליסטי פילפול

לעיריה דחיפה
 )1443 הזה (העולם המכתבים במדור

 הקשים הדיור תנאי בדבר מכתבי פורסם
ב הקיימת הסחבת ובדבר משפחתי, של

הבעייה. לפתרון בקשר עכו, עיריית
 מן מכתב קיבלתי הפירסום לאחר מיד

ש מיוחדת ועדה על לי שמסרה העיריה,
 בהעולם שהפירסום מבין אני בענייני. תטפל

 שלי, הדיור בבעיית הטיפול את זירז הזה
כך. על לכם מודה ואני

עכו מנדל, מאיר
נפץ חומר סבנה!

 נולדתי. אתמול לא — ילד לא אני
 חברה בכל שיש ושמעתי קראתי ראיתי,

חדש. לא זה בישראל. גם ועניים. עשירים
 הכתבה מקריאת לי שהובן כפי החדש,

 הוא ),1450 הזה (העולם למיליונרים״ ״רק
 בנפש הבנה וכל טאקט כל רגש, כל חוסר

המדינה. מנהיגי שמגלים האדם,
 הבדלי את להקהות מנסים מדינה בכל

 כאן, והנר״ ולהסתירם. להצניעם המעמדות,
בינ מידה בקנה סנוב זר, שמיליונר די

 חוף להקצות מישאלתו את יביע לאומי,
והיה. קם והדבר יכולת, לבעלי מיוחד
 למה ארוך. חוף השם, ברוך לנו, יש
 אור־ על־יד למיליונרים חוף להקים צריך

 את לסנוור צריך למה ? דודקא עקיבא
קשי־יום? חדשים, עולם של עיניהם
 מנהלי של בקודקודם שכל קצת היה אילו

 דווקא זאת עושים היו לא הזאת, הארץ
 —באור־עקיבא כי להם, להזכיר צריך שם.

 ניגודים רק לא ומשתלבים מתלכדים קיסריה
 חומר יוצר וזה עדתיים. גם אלא מעמדיים,

מסוכן. נפץ
נהריה שטרנגלס, מאיר

״הרוצחים״
 ליד נעצר הבוקר, בשעות שבוע, לפני

 פראי־אדם שלושה ירדו וממנו טנדר, ביתי
עוב — ושואפי־דם

 של היקרים דיה
 הם תל־אביב. עיריית
 עצמם את מכנים
ה המחלקה ״אנשי

וטרינרית״.
הי היחידה מטרתם

 את להשמיד תד,
 הנמצא ג׳ימי, כלבי,

 שנים, ארבע ברשותי
 הפודל מגזע והוא

הצרפתי.
 ואני, שכני אילולא
ג׳ימי "ב להם שהפריעו
הרצחנית, מלאכתם

גו איפוא, מדוע, כבר־ מושמד הכלב היה
 שבין״ כלבים עבור מס־רשיון העירייה בה

ככל מכן לאחר על־ידיה מושמדים כה־וכה
 של בלוחית נושא כלבי והרי שוטים? בים

 השנה של 77 מס׳ החיטרינרית, המחלקה
הנוכחית?

תל-אביב מוסקוכיץ׳, דויד

טריק
 כמה עם האחרון השלישי ביום ישבתי

 דיזנגוף רחוב של מבתי־הקפה באחד מחברי
 אחר, שלישי יום בכל וכמו בתל־אביב,

הזה. העולם את קראנו
קרא שאני שאף־על־פי לב שמתי פתאום

 בכדורגל, מיקצוענות על ספורט במדור תי
 גביע- מישחק על מדור באותו חברי קרא

ש וראינו המדורים את השווינו המדינה.
שונים. הם

 את תפשנו ותיקים, קוראים שאנו מכיוון
 ההזדמנות את ניצלתם ששוב והבנו הטריק,
 ודיווחתם העיתונים, שאר כל את להקדים

 תל־אביב מכבי של זכייתה על ראשונים
בכדורגל. המדינה בגביע
 הקטנים, השרותים מסוג זה הכבוד! כל
 לתת מסוגלים באמת גדולים עיתונים שרק

לקוראיהם.
פתח־תקווה אלול, אסא

צודקת לעולם טעות
, את שבדקו רופאים ו ת פ ו  כי קבעו ק

אח (ידיעות ימים כעשרה לפני מת הוא
רונות).

תל־אביב לוי, ל.
#1

 תינתן זה כמדור קדימח זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

צמר עם
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סלניק ׳־ירשם

ם ענף נוחלוצי בע־נו, הדר מוצרי •׳פרדס־ ע־י מיוצרים בארץ ההדרי
1452 הזה העולם


