
 כחבר- תפקידו בתוקף לתיקונה שיפעל
 לפירסום. נועד ולא כנסת,

לפירסום. נועד כן זה מכתב
חיפה עציץ, יאיר

 שלא עציון, יאיר הקורא עם הסליחה •
לפירסזם. לא הוא ני במכתבו ציין

 7ש בעיותיו ■
חדש עוזה

 ואחד ילדים לשמונה אב ,45 בן אני
עבדתי בחו״ל .1969ב־ לארץ עליתי בדרך.

אלמקייס
אוניות. של ואלקטרוניקה טלוזיזיה כטכנאי
 עבודה. מחוסר אני ארצה עליתי מאז
 להעבירני בבקשה היהודית לסוכנות פניתי

 שאוכל כדי נמל, בקירבת מגורים למקום
 לי הבטיחו בחו״ל עוד במיקצועי. לעבוד

 אשדוד, הנמל עיר בקירבת אותי שישכנו
לשדרות. אותנו הובילו מה משום אבל

הסוכ ואם ומחמיר הולך בביתי המצב
שיח אז לפרנסה לי לדאוג יכולה לא נות
באנו. שממנה לארץ אותנו זירו

 למיקרה תהפוך שמישפחתי רוצה לא אני
סוציאלי.

 שדרות אלמקייס, מורים
חושם מה :■

אבן? אבא
 מאחז גלר אורי למאמר להתייחם ברצוני

קבו מנסה שבו ),1727 הזה (העולם עיניים
 לקוסם גלר את להשוזת ירושלמים צת

 אלא לוויכוח להיכנס רוצה אינני פשוט.
 מאוד: חשוב אבל קטן פרט להזכיר ברצוני
 אורי את בן־אמוץ ן ו שאל מה זמן לפני

 את אבן. אבא של מחשבותיו מהן גלר
 בטור בן־אמוץ דן פירסם השיחה תוכן
המחש תוכן אבל ),1721 הזה (העולם שלו
 צונזר. הוא — פורסם לא בות

מדוע?
חיפה שאודר, מיכאל

ב הלבן הכתם צונזרה. לא השיחה •
 לתאר פשוט בא בן־אטוץ דן של רשימתו

אבן. אבא של מחשבותיו מהן

 לזרוק ;■
1 לכלבים

 כמה קמו גלר אורי שהציג התופעות נגד
 בלהטוטים, אותן שהגדירו מדופלמים סנובים

 בין שגם מוכיח הדבר כרמאי. גלר ואת
 שמוחותיהם אידיוטים חסרים לא אקדמאים

כרובוטים. פועלים
 לשרוף פשוט נהוג היה הביניים בימי

 הייתי לא גלר. של מסוגו בני־אדם חיים
 אבל מסויימים, פרופסורים לשרוף מציע

כן! בהחלט — לכלבים אותם לזרוק
חולון גולדגרט, חנן

את הכשיל מי 8
ההסתדרות? דובר
ההס ״דובר בכותרת לידיעה בהתייחס

ה תשקיף, (דף להתפטר״ מתכונן תדרות
להד״ם. להודיעכם: הנני )1727 הזה עולם
 הם?) מי יודע (אינני ש״מקורבי״ לי צר

 שאין בידיעה הנכבד עיתונכם את הכשילו
במציאות. ואחיזה שחר כל לה

סולר, שמואל
תל־אביב ההסתדרות, דובר

 ההבדל !■
הקטן

נעלב ממבוש איצ׳ה של ומוקירו בידידו
הנד בכתבתכם קראתי כאשר עמוקות תי

)8 בעמוד (המשך

חדשים לעולים השום
 X. של מהירה הספקה
 דגמים 4 מכס. וללא במטוס

 $ 140 רמקולים 2 בעלי
 אחד רמקול בעל 1050 דגם

130 $
 הבלעדי הסוכן

4ת״אפרץ ״מ גע כינורי

ה ת שפ ד ח ו י מ  
ם י ש נ ל

 שאין מנהג קיים דומיניקה באי
 אחר מקום בשום ודוגמה אח לו

 שפת־ יש זה באי לנשים בעולם:
 שהגברים משלהן, מיוחדת דיבור
 דוברים ואינם אותה יודעים אינם
 בינן לדבר הנשים יכולות כך בה.

 רק הנוגעים בענינים עצמן לבין
ב ימצאו לא גברים ואמנם, להן.
 נשים אבל בכך, רב עניין ודאי

 על רבה בהתלהבות ביניהן מדברות
 בגמישו־ כי ״מרסי״ של הגמישונים

 של בעייה אין ״מרסי״ של נים
מת הם גמישותם ברוב — התאמה
 עד 1.50 (מגובה אשד, לכל אימים

 68 עד 45 וממשקל מטרים 1.75
 המסים משמחת: בשורה ועוד ק״ג).

 מחיר אבל מאד, עלו גרבי־מכנם על
 עלה לא ״מרפי״ של הגמישונים

בינתיים!
ם י ש ת נ ו ע ס א • מ ב ר ג ב

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
ש מנוי מבק ת לשנות ה בתו א ש כתו  מתבק

ע די ש, שבועיים כך על להו ת מרא  על־מנ
ע שלוח עיכוב למנו ש למען חעתון במ החד
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1730 הזוז העולם


