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)5 מעמוד (המשך
הקשו בעיר, הזוגות רוב מחיי יותר רים
 האהבה את ההורסים נישואין בכבלי רים

 הודית שינאה במקומה ומביאים האמיתית
שאול. ויסורי

 ירושלים עורך־דין, שורץ, צבי חיים

בקיר סדקים
 ברצוני בתל־אביב, האר׳׳י ברחוב כדיירת

ולה המסוכנים, התנועה סדרי על להתריע
לרחוב. שכני דעת את בכך ביע

 ס״מ, 60כ־ צרה, מדרכה ישנה ברחובנו
ה מכוניות. חונות הרחוב של אחד ובצד
 את ומשמש הוא, גם צר עצמו רחוב

.10 מס׳ אוטובוס
 מרגישים אנו האוטובוס שעובר פעם כל
 אדמה, רעידת כעין

 קירות את המזעזעת
המל הדלים, בתינו

ההול סדקים, אים
 מדי ומתרחבים כים
ביומו. יום

 מעצבן זה מצב
 ומסכן הדיירים אח
המת הילדים, את

המכו בין רוצצים
הצר. ברחוב ניות

ל מכתבים כתבנו
ה ולאישים מוסדות
התו בדבר. נוגעים

 אפס. היום: עד צאה
 להיפגש סירב כרמל משה התחבורה שר

 ועצותינו. תלונותינו את לשמוע כדי איתנו,
ל 10 קו את להעביר השאר, בין הצענו,
 ולאסור יותר, ונוח יותר רחב שכן, רחוב

שלנו. ברחוב מכוניות חניית על
 לא הועילו. לא העדינות פניותינו כל

 השבתת על לחשוב אלא ברירה, לנו נותרה
 יבואו ושלא שביתת־רעב, על או התנועה
 לא שזה ויגידו עדיני־נפש מיני כל אחר־כך

 באמצעים נוקטים ושאנחנו מציתו, בסדר
דיירי בשם צברי, צפורהקיצוניים.

תל־אביב האר״י, רחוב

וחתיכות תפוזים
 בעשיית כחשוד שנעצר זה בר־אור, יוסף
(העו החתיכות צילומי בעת מגונים מעשים

 יוזמה בעל איש דודקא הוא ),1475 הזה לם
משקית־כלכלית.

 נצליח אולי תפוזים, בייצוא נכשלנו אם
לנסות. כדאי ישראליות? נערות בייצוא

רעננה צוקר, גבי
להתלונן? אפור

למלונ המרכזי בית־הספר תלמיד הייתי
והתנ מאחר בהרצליה. תדמור במלון אות,
 המזון ורמת הדיור תנאי הסניטריים, אים

 בפני עליהם התלוננתי תרעומת, בי עוררו
הא עלי לטפול החלו מאז אולם ההנהלה,

 עשיית ועד משכרות — שונות שמות
!ול—מעשים:מגונים

מ אותי זרקו בסוף
 בו לטבחות, הקורס

השתתפתי.
 על תלונה האם
מצ גרועים תנאים
 כה האשמות דיקה

סי שסופן מכוערות,
הקורם? מן לוק

לוי, אהרון
ירושלים

השניה אילת
 סוף יתעורר אולי

עיריית ראש סוף
 שולה של כתבתה למקרא לוי, יוסקה אילת,
 הזה (העולם והאהבה״ החשיש ״עיר תבור
 שחוליו יפשיל מותניו, את וישנם )1475
 ה־ וכל הביטניקים מן עירנו לטיהור ויגש

בה. שניקבצו ארחי־פרחי
אילת ב., ג.

טאנק אפילו
להש יש בעתיד: השבת לשיירות ביחס

 וכשהן ועמוסות, כב.!ת במשאיות תמש
 לא טאנק אפילו — הכביש את תחסומנה

משם. אותן יזיז
ה ארבל, שמואל היי נ

צברי

 רב ריגשי ערך יש הנ״ל לבגד־העבודה
בידי מוקדש בצוזארון הקרע בעליו. בעיני

ה הצבע כתמי ואילו דייודים, לאורי דות
 מתקופת שריד הם הימני השרוול על כתום

 יוזף פראנץ נגד המחאה סיסמות כתיבת
 של הזמנתו לפי בארץ ביקר עת שטראוס,

פרס. שמעון
תל־אביב .,3 ע.

השני הצד
 השמונה־ ביום־השנה הכנסת, בישיבת

 ארץ־ישראל, חלוקת על האו״ם להחלטת עשר
 העובדה את להזכיר הכנסת יו״ר שכח לא
יהו מדינה הקמת על הוחלט זה ביום כי

דית.
 זה ביום כי העובדה ניזכרה בעתונים גם

יהו מדינה להקים העולם אומות החליטו
בארץ־ישראל. דית

 נאמר וכבר האמת. חצי רק זוהי רבותי,
משקר. גרועה אמת חצי כי פעם,

 על החליטה ,29.11.47 מיום האו״ם, עצרת
 יהודית — מדינות לשתי פלשתינה חלוקת

בקש בזו זו קשורות שתהיינה — וערבית
שלום. של בסיס על כלכלה רי

 הוכרו העברי הישוב של זכויותיו רק לא
הפלס הערבי העם זכויות גם כצודקות, אז

 מה מאז קרה האו״ם. לתמיכת אז זכו טיני
 ה־ העובדה את להשכיח אסור אך שקרה,

 והעם לעצמאותו, זכה העברי העם יסודית:
לא. עדיין הפלסטיני הערבי

נהריה בגן, יצחק
א׳ בשנה א׳ סוג

 א׳, שנה של הסטודנטיות על בכתבה
 ),1474 הזה (העולם א׳ סוג חתיכות הצגתם

 אותן יגלה מי מירוץ אצלנו ניפתח ומאז
ראשון.
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כירושלים א׳ שנה סטודנטיות
 בפוזות נעמדו שהן חושב אני קשה. זה

 כך המצלמה, לפני ולא־טבעיות מיוחדות
 לזהותן. אפשרות שאין

אחרות. מזויות אותן ותציגו לנו, תעזרו
ושמואל, רמי מאיר,
ירושלים העברית, האוניברסיטה

ומעש תע״ש
 ה־ מפעלי עובדי אנו עובדים, סתם איננו
 נבדקה מהימנותנו כי ספק כל ואין תע״ש,

מור היינו לא כן, לולא האחרון. לפרט עד
בתע״ש. לעבוד שים

 שהוא עבודד״ מסיכסוך כתוצאה והנה,
 העתו־ החלה דמוקראטית, מדינה בכל חוקי
 דמותנו. ואת העובדות את לסלף היומית נות

עו המדינה טובת שאין כמי אותנו הציגו
 לחבל המנסים בוגדים — עיניהם נגד מדת

ובבטחונה. המדינה בכלכלת
 מדברים האלה והעתונאים הזו העתונות

 הלזאת המיפעל. הנהלת של גרונה מתוך
חופשית? עתונות תקראו

, תע״ש עובד א.

צודקת לעולם טעות
מי מאנשי שהורכבה העיקרית, המפקדה

ה לואים, ד ע (דבר) במיבחן. מ
חדרה לייסטנר, צבי

הש שבמכוניתו הירושלמי, השבת מפגין
 מאוד מתבקש שלי, הבטל־דרם את ארתי

 תל־ ,23113 לת״ד ולשלחו בחבילה לצררו
אביב.
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 תינתן זח סמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

למכתבים״ תצלימיחס את

ה העולם 1476 הז


