מכתבים
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על ג״חרית העיר

נות ,כי גם לביקורת יש חשיבות ,והיא
יכולה לפעמים להועיל ולפעמים להזיק.
נניח שכל פרטי הכתבה נכונים המה,
אז נשאלת השאלה :אז מה?
הנמל עלה קצת יותר כסף ,היו תקלות
וכישלונות בביצוע ,היו אי־סדרים פה
ושם ,ואף על פי כן ולמרות הכל ,הנמל
ניבנה .עוד נמל לישראל ,כה לחי!

אנו ,תושבי תל־אביב הגרים ברחובות
עין־גדי ,יריחו ,הגלעד והר־נבו ,מביעים
בזאת את מחאתנו הנמרצת על כוונת ה־
עיריה ,כפי שפורסמה בעתונות ,להרוס
את הגן הקטן שניטע בין הרחובות הנ״ל
לפני כמה שבועות ,כדי להקים מקווה
במקומו.
הקמת הגן ,ערב הבחירות ,מתוך כוונה
להרסו לשם בניית מקווה ,הינה שערוריה
ציבורית ומהווה הונאה של אזרחי העיר.
אחרי שנים רבות נמצאה סוף־סוף פינה
שקטה בה יכולים ילדינו לשחק ולבלות,
מבלי שיהיו נתונים לסכנת דריסה ברחו
בות הסואנים .לא נרשה כי יגזלו זאת
מאתנו ,ונתנגד לזה בכל כוחנו.

אברהם בן־מרדכי,

ראה

איגרת

העורך.

ניקוי ראש

אנו מקווים שתקיימו
להוציא מהדורה ער
בית של העולם הזה.
רבים האזרחים ה
ערביים שאינם קור
אים עברית ,במיו
חד הזקנים שביננו
שלהם צריך לעשות
אובלהול ,ולשטוף
מראשיהם את כל
הדיעות שהחדירו ל
הם באמצעות הע־
חונים הערביים של
המישטר.

מודיר נאטור,
קלאנןזווה

4

תל-אביב

את

הבטחתכם

למה?
למה שלא יוקם
גוף משותף בין
תנועת העולם הזה

— כוח חדש לבין
התנועה לאחווה?
סלמן כסו ,נהריה

מי אתם ,ככלל?

קראנו בעתונות היומית על הכזזנות של
מפלגות המישטר — מן הקואליציה ומן
האופוזיציה — להתנכל לתנועת העולם הזה
— כוח חדש בבחירות לכנסת הבאה.
הם רוצים להעלות את אחוז החסימה.
שיעלו אותו! אדרבא ,שינסו! התוצאה
הוודאית :זד ,יכריח אותנו ליתר מאמץ ,ל
מען הכנסת סיעה גדולה יותר בכנסת הבאה.

הקוראה חנה יר
קון ,ציינה במכתבה
למערכת ,כי קל
מאד למתוח ביקורת
על פעולות התגמול
כסך
כש״וש־
של צה״ל
בים בתל־אביב ,הר
חק מן הספר •תעולס הזה .(1473
המערכת ענתה לה תשובה טיפשית ומת
ירקון לא
והדגישה כיהקוראה
חמקת,
חותמת הדואר
ציינה אתכתובתה ,וכי
שעל מכתבה היתד,מתל־אביב ולא ממנרה,
גבול הלבנון ,למשל.
שעל
וכי מה חשיבות יש למקום מגוריה של
הכותבת ,בו בזמן שדבריה צודקים?
וכימי אתם ,החובשים כסאות בבתי־
של תל־אביב,שתבואו ותאמרו אם
הקפה
טובות פעולות התגמול או לא?

ירושלים

דימונה

ש.

יטטרנכרג ,רח׳ עין־נדי  ,4ביסס
דיירי הסביבה ,תל־אביב

סיעה גדולה

נאטור

למען שיווי־מישקל

מאיר ושושנה כהן,

אדי

צדוק.

אינני מתבייש להודות :אני נחשב על
הקוראים קלי־הדעת של השבועון המסדים.
הצבעתי אמנם עבור רשימת העולם הזה
— נוח חדש בבחירות ,אבל אינני שקוע
כל ימות השנה בפוליטיקה.
לכן ,ברצוני להביע מעל דפי' השבועון
את בקשתי ,ולשמש בכך כפה לכל קלי
ד,דעת ,שבוזדאי מתביישים להודות בכך:
אנא ,פחות פוליטיקה בהעולם הזה ,פחות
כנסת ,פחות מפלגות.
שימרו על שיווי־מישקל! אל תיבהלו מן
הצדיקים ,ושלא יהיו לכם יסורי־מצפון בגלל
השער האחורי.

הבלוף הגדול

חיים חליל,

ירושלים

תודה לכם על כי נתתם לחיים לוין,
שוערה המודח של נבחרה ישראל ,אפש
רות לומר את אשר עם ליבו )העולם
הזה .(1472

לי ,כמו לחובבי כדורגל אחרים ,היד,
ברור שחיימקה מדבר מתוך הלב ,וכי
המאמן מילובאן צ׳יריץ׳ חייב ,אם לא
לתת את הדין על מעשיו ,אז לפחות
לענות ללוין על כל מילה ומילה שאמר.
מה דעתכם לפנות לצ׳יריץ׳ ,מעל דפי
השבועון ,בצורה רשמית ,מכובדת ומנו
מסת ,ולהציע לו עמוד בהעולם הזה ,בו

העולם הזר1745 ,

