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מכתבים
)4 מעמוד [המשך
 עלול בישראל הארמנית הכנסיד. ראשי

דיילת. בגלל — סיכסוך להתפתח
ש הנושא, על דו״ח ששום לציין הנני

הדתות. לשד הוגש במאמר, דובר עליו
 השר יועץ קולבי, .0 ד״ר
 המחלקה ומנהל הנוצרים לענייני

הדתות. במשרד נוצריות לעדות
 הדו״ח כי וקובע חוזר הזה העולם +

הדתות. לשר הוגש אכן האמור

את לסלק איד 8
מהכבישים האופנועים

להו מעוניין התחבורה שמשרד מאחר
 הרי (וזוהי מהכביש האופנועים את ריד

 הקסדות חוק את בהתקינו כוונתו, בבירור
 נוספת: הצעה בשבילו לי יש הדראקוני),

בלי להרכיב האופנוע רוכבי את לחייב
 מפני להגנה כביכול שמש, משקפי לה

 יראו שלא כדי למעשה אך — סינוור
הקס עם כמו (בדיוק בבירור דרכם את

דה).
 לשר־ לו מובטח ודומות, זו תקנה עם

את אחד כל ימכור שלבסוף התחבורה

שרעבי

כ (בתנאי ברגל ללכת ויעדיף אופנועו,
 אז, עד יחוייבו, לא רגל שהולכי מובן

 בשרשראות, לידיהם ארנקיהם את לקשור
ארנקים). חטיפות למנוע כדי

תקווה פתח־ כץ, אפרים

 מיל שולחים ■

לראשינו
בכ חשב לא התחבורה שמשרד מעניין

 ניסויים, עם ימחקר לערוך שצריך לל
 כדי ),1775 הזה העולם תחבורה, (מדור

 לרוכב, תפריע לא הקסדה אם להחליט
ל תגרום אף ואולי — הנסיעה .בשעת

ל שבה, התועלת לעומת - תאונות
 טיל כיששולחים בראש. פגיעה של מקרה
קו ניסויים לעשות שצריך יודעים לירה,

ה של לראש טיל כששולחים אבל דם.
מותר. הכל אזרח,

שרעבי, גמליאל
שכונת־התקווה

— הצנות במקום ■

מעשים
 גבעתיים עריית ראש את לברך ברצוני

 לחיילי נסיעות־חיגם של הנאה ההישג על
תושביה. חשבון על — גבעתיים

 גדולה מצווה עושה היה העירייה ראש
להת שנים בכמה מקדים היה לוא יותר,

 אלוף—עודד הרחובות בקרן תאורה קין
רבים. קורבנות !מונע ובכך שדה, יצחק

 בנידון אליו הרבות פניותי כל לצערי,
תוצאות. ללא היו

גבעתיים מאירי, בני

 מכתבים השולחים קוראים
 בקברה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות

1775 הזה העולם£


