
הפגישות לבית הכניסה

מכתבים
ההנהגה מעשי

היו מפאת המוגבלות, אפשרויותי למרות
 מרבית; את לקרוא משתדל אני ימאי, תי

בנמ לאוניה המגיעים הזה העולם גליונות
 מרבית עם הזדהיתי כה עד השונים. לים

 דפי־ מעל אבנרי אורי ח״ם של המאמרים
ומעי משכנעים, הינם ספק שללא השבועון,

בעיותינו. של עמוקה הבנה על דים
 המאמר את לקרוא השתוממתי כך משום

 ממבטי ).1522 הזה (העולם לסיני״ ״חזרה
 אולפ כרגיל, מעמיק, המאמר נראה ראשון

משכנע. כלא לי נראה נוספת בקריאה
 כעתוך תפקידכם את ממלאים אתם לדעתי

 כך משום ודווקא רבה, בהצלחה אופוזיציוני
 כל ולהתקיף הרושם את לקלקל טעם אין

המדינה. הנהגת על־ידי המבוצע מעשה
הבהרת על לכם תודות רב נוסף: עניין
 ימאים של זכותם בדבר המעורפלת, הנקודה

ה שאר כל כמו בבית־משפט, ערבות לתת
אזרחים.

ד, דן ל פ קנדה הר־תבור, א/נז רוזנ

הקירות אל דכר
ראש־ממשלה שאף כפי ממשלה הצגתם

 הצליח לא ישראלי
שנות 18ב־ לעשות

המדינה. של יה
 מקיר הקואליציה

 הזה (העולם קיר אל
 לכם שנראתה ),1528

ב בוזדאי, מגוחכת
או שהרכבתם שעה
 התשובה היא תה,

ה לבעיות האמיתית
שעה.

שתנמ־ מזה, חוץ
באופוזיציה! לכם קו

הממשלה כשתוקם בראל
 כבר קיר אל מקיר

הכנ בכנסת. לכם להקשיב בכלל יצטרכו לא
 תוכלו ואז לחלוטין, כמעט ריקה תהיה סת

הקירות. אל לדבר
רמת-גן בראל, מאיר

באדום חתיכות
 קורא אני בברזיל שהותי שנות כל במשך
נג לאחרונה אך הזה, העולם את בקביעות

 רוצה אני שעליה תקלה, בגללו לי רמה
ולקוראים. המערכת לחברי לספר

 המפחד ימני, מישטר ישנו בברזיל אצלנו
 גילו בדואר ובכן, אדום. גוון בעל דבר מכל

 (גליונות עתונים של חבילה מקבל אני כי
אחותי באמצעות אלי הנשלחים השבועון

שע ושעל אדום שצבעם בארץ), המתגוררת
חתיכות. מופיעות האחורי רם

 מן החשאית המשטרה חששה אחד מצד
 היא חששה שני מצד ואילו האדום, הצבע
 במחתרת חברות הן אולי — החתיכות מפני

המישסר. את להפיל הרוצה
 לתרגם ממני ודרשו לחקירה, אותי הזמינו

 פחדתי סופו. עד מתחילתו שלם גליון להם
 לעולם עוד אשלח הזה העולם שבגלל לרגע
 עד התירגום מלאכת את ביצעתי אך הבא,
 רב לפורטוגזית. הקודש מלשון — תומה

ביקו ערך למקום שהזדמן אמריקאי רפורמי
 הגליון את לעצמו ותירגם תרגומי, על רת

 את לתרגם לי שיתנו גם פחדתי לאנגלית.
 התברר אך לסינית, או לרוסית הזה העולם

שווא. פחד רק זה שהיה יותר מאוחר לי
והרצי הגדול הברזילאי ביומון אגב: דרך

 הזמן באותו התפרסמה דה־ברזיל ג׳ורנאל ני
ב אבנרי אורי ח״כ של נאום על ידיעה
 והר־ אדום בעפרון זה קטע סימנתי כנסת.

 הבינו לא הם המשטרה. לחוקרי אותו אתי
 חתיכות הרבה כך כל ישראלי לח״כ יש איך

 להם הסברתי העתון. שערי על המופיעות
החתי אך הח״ב, של אמנם הוא העתון כי

ישראל. עם כל של הן כות
ברזיל דה־דנירו, ריו פלקין, בצלאל

ישראל־פורדיסתאן ידידות
עניינ את לנו גילו בשטוקהולם ישראלים

 הכור־ הפליטים אנו, הכורדית. בבעייה כם
 תודתנו את להביע רוצים בשבדיה, דיים

מדי נוכח בעמנו תמיכתו על הזה להעולם
 בפניה הפאשיסטית והדיכוי ההשמדה ניות
 מצד היהודי, העם כמו בדיוק עומד, הוא

לאומניים. ערביים רודנים
ו עזרתכם, של ערכה את יודעים אנחנו

 יותר ידידות קשרי לקיים שמחים היינו
 העם בין רעות של גשר לבניית הדוקים
והכורדי. היהודי

 הפליטים בשם סרבאסט, סרדאר
שטוקהולס בשבדיה, הכורדיים

אחותנו״ את יעשה ״הבזונה
גבו יודעת לא כבר לדתיים שלכם השינאה

 אלה כמו תמונות לפרסם החוכמה מה לות.
אחו את יעשה ״הכזונה בכתבה שפירסמתם

 בהן רואים כאשר ),1528 הזה (העולם תנו״
 על בצד, עומדת ויצאנית ברחוב עומד דתי

המדרכה?
 רואים בה תמונה, מפרסמים אתם אחר־כך

 מסמנים החרדית, שערים מאה משכונת קטע
 של עבודתן ״מקום וכותבים: חץ, עליה

היצאניות״.
לכם? יאמין מי

ירושלים אונגר, לאה
 בוודאי תזהה הירושלמית אונגר הקוראה

 (מימין) התמונה לפי המדוייק המקום את
 השניה בתמונה זה. בעמוד המתפרסמת

 מבני ולקוח היצאניות אחת נראית (משמאל)
ה במקום בדיוק עומדים השניים השכונה.

 שבטי ברחוב המגן קיר ליד בחץ, מסומן
 רחוב אגב: מנדלבאום. לשער בדרך ישראל,

 של ההתפרעויות כמקום בזמנו התפרסם זה
בשב הנוסעים כנגד המקומיים הדת קנאי
ה את החוצים יהודים, אינם שרובם תות,
לישראל. ירדן שבין גבול

והגשמה הפצה החדרה,
 הזה העולם למערכת מכתבי פירסום

הוגן. היה לא תמונתי עם יחד )1527(
ואין תמונה, ללא המכתב את שלחתי אני

והלקוח היצאנית
 שאני אימת כל בעתונכם להצטלם בכוונתי
 לשם למערכת המכתבים במדור משתמש

דעה. שהיא איזו הבעת
 הקטע את הדפסתם שלא מאד לי צר כן

 המסכימים ״אזרחים המכתב: של האחרון
 הבחירות שיטת את לשנות שרצוי אתי,

 היחסי אופיר, שמירת תוך אישי, בכיוון
מת האוכלוסיה, של ההוגן יצוגה והבטחת
 ,15 ציון חובבי לרח׳ אתי להתקשר בקשים

 על־מנת ,912198 טלפון מס׳ פתח־תקודה,
ו הרעיון להחדרת מאורגנת פעולה לנקוט

להגשמתו.״ הזמן ובמשך הפצתו,
פתח־תקתוז עורך־דין, מינצי, שמואל

כחולות ביצה
 האם מקומית? במועצה בחרנו מה בשביל

 התושבים? של לעניינים תדאג שהיא כדי לא
מל יבנה כפר של המקומית המועצה והנה,

 את להפיל איך חושב אחד כל מריבות, אה
לתושבים. דואג לא אחד ואף השני,

 גרים אנחנו היומיום? מחיי דוגמה רוצים
 עובר שלנו הבית ועל־יד חולות, בשכונת

 החוצה יוצאים מי־הביוב פתוח. ביוב צינור
גדו ביצה אצלנו נוצרה החצר. אל ונשפכים

 כבר וליכלוך. יתושים מלאה ומסריחה, לה
 המתאימים למוסדות פונים שאנו שלמה שנה

 דבר ושום המצב, לתיקון שיפעלו במקום
 בדברים מתעניין לא אחד אף עוזר. לא

כאלה. קטנים
יבנה אסייג, דליאון רפי שמעון,

!ונבילאה רדדעגדד חווידד
ט ב מ ■ עגור־ מונע; דןרם־ א י.בע\

, ת ח ל ק מ  £€0121 מעט לפזר מספיק ב
 במים £€11(21 תמיסת הכתפיים. על

 לך ומעניקה לעור חודרת הזורמים
יומ לטיפול גם ורעננה. צעירה תחושה

 אחדות טיפות להכניס כדאי בפנים, יומי
למים. £€11(21 של

 במשיחת צורך עוד אין בשימוש, נוח
 £€11(21 קרם אמבט האמבט. אחרי הגוף

 הטבעיים, השמנים את לעור מחזיר
 פעולתו היום. במשך מאבד הוא אותם

 של קל שפשוף ע״י מתגברת £€11(21 של
האמבט. בשעת היבשים המקומות

הגוף לכל קוסמטי טיפול
 מיד נמס £€11(21 קרם אמבט

 בחמרים אותם ומעשיר במים,
ב טובלת שאת בשעה מזינים.
 לגמיש, גופך עור הופך אמבט,

ורענן. צעיר
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1529 הזה העולם


