
על שנפגעו הילדים ועם הנשים עם שלו
ה בקרב ובעיקר הירדנית, הריאקציה ,יו

הפלסטינאיים. פליטים
וזוכרה היגד ססיל
חאיזזוד, נדזבירות רכומכאכיכה,

תד־אביב

 מישהו ■
משקר

והתע המסחר למשרד למכתבי בתגובה
 (הצנוה בעיתונכם התפרסם שהעתקו שייה,

 הזה העולם והתעשייה, הנזיסחר למשרד
הבאה: התשובה את קיבלתי ),1735

רוטמן

בן קבלת .מאשרת אני ת כ  הממונה אל מ
 .19.11.70 מיום הישראלי הסרט עירור על

מז מין לסרט אשר במכתבך: המרו
ה את ראית שכבר להניח לי קשה א.
תת ומרוע — הרחוקה בלוס־אנג׳לס סרנו
ה מן קריאה על־פי צלולויד למוצר ייחס
נייר.
משר ליד הפועלת הקצר הסרט ועדת ב.
 גובה בכל עירור מטנק אישרה לא דנו

זה. לסרט שהוא

 על הממונה עוזר המאירי, נילי
הישראלי הנזרט עידוד

משקר, מישהו כי לי נראה התשובה לפי
נכונה. אינפורמציה מקבל לא מישהו או

לוס־אנג׳לס רוטמן, מ.

 נעשה מה ₪
ץ בכית־המשפט

 קרובות לעיתים לאחרונה שנקלע כמי
 להתריע ברצוני בתל־אביב, לבית־המשפט

 בכלל חמורה פגיעה המהוות תופעות על
המשפטי. הדיון פומביות של היסודי

 בפתח הניצבים והשרתים השומרים .1
 לקבוע חירות לעצמם נטלו בית־המשפט

 מה לא. ומי הבניין בשערי לבוא זכאי מי
ה תלמידי של כניסתם את למנוע זכותם
לבניין? המושבתים תיכון

מוב שאליו המשפטים אולם בפתח .2
 מעצר פקודת הוצאת לשם החשודים אים
 את המונע שוטר יושב מעצרם, להארכת או

ה את מנע אחד במיקרה מלהכנס. הקהל
 בדמעות, לפניו שהתחננה מאשר■ כניסה

לר הוא רצונה שכל לו שהסבירה למרות
בפנים. שנמצא בנה את אות

 רבים מקרים מתוך שניים רק הם אלו
הצדק. בהיכל בביקורי בהם שנתקלתי

תל־אביב ש., י.

 גנרי שם .■
עברי שם7

 ׳משפחת של הגיור על בעיתונכם בקוראי
ש המוסד כי ),1736 הזה (העולם גרוסמן

 עברי שם שהוא נדיה שם את החליט גייר
 רות בשם יד׳) ו׳ (נחמיה נועדיה מקורי,
הפ ד׳), א׳ רות (מגילת מואבי שם שהוא

׳מאד! הדבר אותי ליא
 לקחת גרוסמן: לגברת בזה מציע אני

ו והיפה המקורי העברי שמה את בחזרה
מכרית! המתגה את להם להחזיר
 שיש להזכיר: כדאי מדובר, בשמות ואם

 ״מוך״ מניעה: לאמצעי עבריים שמות גם
ל וגם רש׳י), פירוש לפי ב׳ ק׳ (יבמות:
 היא ו״בוציניי״ הוא, ״קרי״ מין: אביזרי

 עיין )׳ו־בצ קר׳ אות ארוך: א׳ יב׳ (מגילה:
שם.

 בית־ שבכל משום — להאריך מיותר
הנ״ל. הספרים נמצאים כנסת

פתח־תקווה אכפ״ת,

 מקרב ■
לב
ה מספר וזכרו שמו ימח אבנרי לאורי

ובוגד! רשע — חיים
 אולי אמרנו כי עליך ריחמנו כה עד

 בראו־ אבל בטוב. ותבחר הרע את תעזוב
 בדיעו־ התחזקת ואדרבא שבת שלא תינו
 את חידשנו לכן והעם המדינה כנגד ת׳יך
 אין ולזה — גרזן מיתה — דינך פסק

ערעור.
תישלח. בל אחרת הודעה
 את הכלבים ילוקו בן־בליעל, רע רשע,

ההקדם. בכל דמך,
תל־אביב הפתח,

 דברים ■
בדורבנות

התחבו משרד נגד שלכם האישום בכתב
 כ־ דברים אמרתם ),1737 הזה (העולם רה

דורבנות.
 מוכיחה הכתבה

 אתם כי נוספת פעם
 מולד. את רואים
 מוגש זד, והפעם
 לבן גבי על שחור

(זאריכים. בתוספת
יטע מה מעניין

ה משרד ראשי נו
מחדלי על תחבורה

 שאילתה למרות הם
 אבנרי אורי ששאל

 על ׳1968ב־ עוד
שלהם? המחדלים

 ולפחות ״תן מי
המצב. לתיקון משהו ייעשה אלה בימים

חיפה רפופורט, דני

רפופורט

 טעות י■
כתמונה

 במדינה־ בכתבה 1735 הזה העולם בגליון
 יחזקאל של למעשיו המתייחסת שחיתות
ב האנטי־מלארית המחלקה מנהל שהרבני
פור רמת־גן. בעיריית התברואה מחלקת

 הכותרת הופיעה שמתחתיה תמונה סמה
שהרבני״. ״יחזקאל
ב־ טעות נפלה כי ליבנו לתשומת הובא

סבאן
 שיל תמונתו אינה התמונה וכי תמונה
 של אחר עובד של אלא שהרבני, יחזקאל

 לו שאין סבאן, יצחק מחלקת־התברואה,
לשהרבני. המיוחסים למעשים קשר כל

 שבתמונה הטישטוש בשל א־רעה הטעות
 העולם השניים. בין החיצוני הדמיון ובשל

 לו נגרמה אם סבאן מר בפני מתנצל הזה
ה בהחלפת מהטעות כתוצאה נפש עגמת

תמונות.

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למבתכיהם. נות

סיס
 דשווייץ טיסו עם טש

9 מס׳
 בחנויות פרטים

 המוסמכות טיסו
השקם ובחנויות

1738 הזה העולם


