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בתל־אביב ולומד העובד

חדר מחפש

 עם העבודה בשעות להתקשר
חל־אביב ,33264 טלפון מסארווה, אחמד

רוזנכאום טיבור זהו
 שה־ הוא מכל יותר אותי שמפליא מה

 רוזנ־ טיבור מזדהה עימד, המיפלגה מפד״ל,
 לא עלול שמשהו מעולם חשדה לא באום,
בסדר. להיות

ירושלים חריף, אוגניה
 הזה, היום עד התכחש, לא סיפר השר
ש רוזנבאום, טיבור המיליונר עם לקשריו

אבנרי. אורי הח״ב בשאילתות קשור שמו
ה השר מן לבקש לנו מותר לא כלום
 כל של רכושו — המדינה רכוש על ממונה
ול אלה, קשרים להסביר — ואזרח אזרח

 ההאשמות את בכך, צורך יש אם הכחיש,
 האישים ואחד — האישי ידידו נגד שהועלו
 בארץ, כלכליות זכויות להם העניק שספיר

בנק? כולל
 חיפה לוונטאל, אכרהם ד״ר

לגיבור אנדרטה
 של לזכרו המוצאים הספרים מבול במקום

מקי היו אילו לדעתי מוטב היה כהן, אלי
 לזכרו אנדרטה מים
 במקום הגיבור של

 — ביותר לו הראוי
 כדאי הסורית. הרמה
ה מהמחברים לדרוש
 חלק להקדיש שונים

ל ספריהם מהכנסות
 כזו, אנדרטה הקמת

 בו במקום שתוקם
 אחד כהן, אלי סייר

ש הסוריים המוצבים
 כזו, אנדרטה ברמה.

 ה־ הגדה על שתוקם
הכינ של מיזרחית

ה לכל תיראה רת,
 טבריה מכיוזן כבר ברמת־הגולן לבקר בא

 לכיבוש סייע בפעליו אשר לאיש יד ותשמש
הרמה.

תל-אביב שדה, ג׳ימי

העליון האיש
 ש־ היפות, האמריקאיות המודעות כל בין

מארצות־הברית שובו עם אבנרי אורי פירסם
ה את שכח הוא ואילך), 1575 הזה (העולם
ביותר. נחמדה
 ישירות? לו נוגעת שהיא מפני רק האם
הסופר את המראה למודעה מתכוונת אני

 הוא תשומת־הלב את שמושך מה היהודי. מן
 שי״ן, האות את חזהו על נושא שר,סופרמן

 ב־ בחרתי כאשר לקלפי ששילשלתי האות
 מתחרטת לא אני עכשיו (ועד אבנרי ח״כ
כך)• על

ניו־יורק יערי, יהודית

 סופרמן, על פארודיה היא המודעה •
 האות האמריקאיים. סיפורי״הילדים גיבור
 אלא החדש, הכוח את מסמלת אינה שי״ן

 בארצות־ הרבנות של ההכשר חותמת את
משמאל). (ראה זו אות הנושאת הברית,

אכזיב רצח
 ב־ שכתבתם כפי האלה, הימים בעצם
 הכפר את הורסים )1580 הזה (העולם תשקיך
 שהוא למרות — האדמה פני מעל אכזיב

לאומית. נקודת־חן
 תל- שסבל ועתיק, ציורי קטן, כפר זהו

 הקדמונים המצרים כיבוש מאז רבות אות
 שלווה למצוא היה יכול עתה לימינו. ועד

 אבל — היסטורי כאתר ישראל, מדינת בחיק
 האמורית והמועצה הלאומיים הגנים רשות

הכרת. את עליו גזרו סולם־צור
 וכל שביל כל מיבנה, כל הורסים הם
 שם־דבר שהפך מקום על מוות גוזרים צמח.

תיירים. אלפי ארצה והזרים בעולם,
 גן פה לנטוע הם רוצים הכפר במקום
 תחליף לירות. מיליון חצי שיעלה מלאכותי,

 הכל עושים גם הם זהב. במקום כקש גרוע,
ש המוזיאון, חשוב: תרבותי מיפעל לחסל
הכפר. מן בלתי־נפרד לחלק הפך

 אזרח לכל ובעצם ידידינו, לכל פונים אנו
 האחרון ברגע שיעשה הזאת, בארץ הגון
 פינת־חמודות עוד ויציל הבלתי־אפשרי: את

 גזר־דין אנשי־הדחפורים גזרו עליה אחת,
מוות.

אכזיב אביבי, ואדי רינה
 אפשר אחרת עזרה או בכתב תמיכה •

 אכזיב, הכתובת: לפי אביבי לאלי להפנות
סולס־צור. איזורית מועצה
הבטן וריקודי גלילי
 ה־ בהערותיו מוכיח, גלילי ישראל השר

קול־יש־ שלא ),1579 הזה (העולם בטנוניות

 גלותי קול אל — מגרונו מדבר מרחבי ראל
מביטנו.

תל-אביב •טאלתיאל, שמחה
 ולשבח מריקוד־בטן, להתאכזב אפשר איך

 שלנו? המחרידה החינוכית הטלביזיה את
פלונסק־על־הירדן? כאן? זה מה

תל־אביב גר, אביבה

ביירות סניף מנהל
 על ברשימה )1577 הזה (העולם הודעתם

 ״שעבד ז״ל כהן רפאל מנחם של פטירתו
.בבל״ל בכירים בתפקידים שנים 42 משך .. 

ביירות.״ סניף ניהול ביניהם
 ביירות סניף את ניהנל לא ז״ל כהן מר

 שנים ועוד שם, כהונתו משך הבנק. של
 אבי, בהנהלת זה סניף היה מכן, לאחר רבות
ז״ל. לרנר יוסף

 ירושלים לרנד, אוריאל

הלוחמת הרוזנת
 הזה (העולם הספרדית! לאצולה הכבוד כל
1580.(

 בין כאלה, אבירי־חופש לנו אין למר,
ובוניו? היישוב ותיקי

 פתח־ בני היו. במאנדט המאבק בימי
 האצ״ל, גיבורי בין היו וראשון־לציון תקווה
וההגנה. הלח״י
 כשצריך כאלה, גיבורים כעת אין למה

ה הצדק על או האזרח, חופש על להיאבק
יהודי?

 ירושלים אראל, אמנון

והפאטרון אלונה
 לשעבר לשם, לאלונה להתאכזר תפסיקו
).1680 הזה (העולם אי׳ינשטיין!

ויפת־גוף, אצילת־נפש אשר, היא אלונה
עצובת־פנים. כי אם

 צריך לא עושה לא או עושה שהיא מה
 שאנס זו נפלאה לאשר, תנו אתכם. להעסיק

מחדש! חייה את לבנות
תל-אביב מעריץ,

טובה שנה
 האזרחית לשנה מישאלה לכם משגר אני

שנת זו תהי לטובה: עלינו הבאה החדשה

האמריקאית השי״ן מודעת
 המיצווה בנתיב ידיכם, הניבו ומעש, רצון

כמוך״. לרעך ״ואהבתה הקדומה:
חיפה לדרר, ציון

צודקת לעולם טעות
ב הצהרתכם, קבלת לאשר מתכבד הריני

 לאגודות, העותומני החוק על הודעה צרוף
ד על ו י (הארץ) האגודה. ס

חיפה הירש, דן

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהס את

1581 הזה העולם




