
 בלתי- מטוסים עם בנינו חיי נסכן האם
מפר לא שאם תחשבו אל 7 אלה יעילים

 הציבור אין בעיתונות כאלו ריעות סמים
לה. וער הבעייה על יודע

רחובות לנדאו, ישראל

הדחפור ■

אחרונות״ ב״ידיעות מייר,
ה ר י ד נ י א

משתולל
 ״הדחפור ,1787 הזה" ״העולם

 הריסת על שוב״, חרג המשתולל
״אוס״רשרש״. מבני

ה את עצור ובכעס בתדהמה קראתי
שוב״. הרג המשתולל ,הדחפור מאמר

 לראשונה עלתה כאשר ,1964 בשנת
 מבני את להרוס האם השאלה הפרק על

 אילת עירית לראש פניתי אום־רשרש,
המקום. לשמירת לדאוג ובקשתיו
מצורף. תשובתו צילום
 לשמירת תעזור ציבורית מחאה אולי
וסנ היסטורי ערך בעלי ואתרים מבנים

טימנטלי.
חיפה הולנד, איתן

ל אילת עיריית ראש של תשובתו 9
 :1.11.64 התאריך את הנושאת הולנד, איתן

 ״אום הריסת בעניין מכתבך על ״תודה
 אילת. חוף על הישנים המיבנים — רשרש״

 ומעניינת גדולה זה בעניין ההתענררות
ול מהמבנים חלק להשאיר נוטים ואנו

למוזיאון. הפכם
התעניינותן.״ על ותודה דאגה אל כן על

זכות ■

של התיקון
ד ל ו ג

שניידמן
ה

 שם והתבססותנו הזה השוד עצם לפיכך,
 לא סופית החלטה היא המעשי שפירושו

 ביותר, הגדולה השערורייה היא משם, לזוז
 ביננו נצחית למלחמה מוקדם תנאי המהווה

ידינו. על הנגזל העם ובין
עמיר קבוץ תל, רכקה

אפוטרופוס ■

הצביעות

כורחו בעל
 שחור ״זהב ,1788 חזה״ ״העולם

 חצי הפגנת על שחורה״, צמרת —
 שר־ בית ליד צעירים תריסר

שפירא. יעקב״שמשון המישפטים
תכו ״לעיתים נפגש ש״נראיתי״ העובדה

 איננה בכתבה, המוזכרים האנשים עם פות״
ל בסמיכות הופיעה שהיא מכיוון. נכונה.
ל עשוי שר־המישפטים, בית ליד הפגנה

 במידה אחראי, אני כאילו ממנה השתמע
להפגנה. אחרת, או זו

 בא הייתי זו בהפגנה ,תומך הייתי אילו
בגלוי. ומפגין לשם

ם האלה החבר׳ה נציגי עם נפגשתי ע  פ
בקשתם. ולפי אחת,
ש להכחשה, מקום שתמצאו מבקש אני
 ״שלי״, קבוצה זו שאין ברור יהיה ממנה

 שר־ בית ליד ההפגנה מאחורי עמדתי ולא
 פגישה באותה להם (אמרתי המשפטים.

 ולא במישרין לא בהפגנה, אתמוך שלא
 גם עימי.) השמורים מטעמים בעקיפין,

שהת בוויכוחים תמיכתם את ביקשתי לא
.5ע״ במוסדות נהלו

אכיזוהר, מאיר ח״ב
ירושלים הכנסת,

 טענו הזה העולם כתב עס בשיחה •
 מתומכי ע״מ, ״אנשי שהם ההפגנה מארגני

 שהסתפק מצטער הזה העולם אביזוהר״.
 ח״כ אישור את ביקש ולא זו, בהודעה
מראש. אביזוהר

התכונה ■

הישראלית
 המצורפות שהקאריקטורות חושב אני

הישראלית. הצביעות את בבירור מראות
 השבוע שהופיעה המקורית בקאריקטורה

 ממשלת ראש את רואים אחרונות, בידיעות
 אוזניה סותמת גאנדי אינדירה הגברת הודו

האו״ם. לדרישות
ממשלת ראש גם שלי, התיקון אחרי

ראשונים
 ״בזעתך ,1789 הזה״ ״העולם

חנו אופנת על סנדגיץ׳״ תאכל
בת״א. שפשטה חסגדביצ׳ים יות

 הסנדביצ׳ים חנויות על לכתבתכם בקשר
חשו טעות לתקן רוצים היינו בתל־אביב,

 חנות היתד, סיטי״ ״סנדביץ׳ חנות בה.
כשנפ בתל-אביב, הראשונה הסנדביצ׳ים

ש לפני חודשיים ,1971 ביולי 2ב־ תחה
הסנדביצ׳ים. חנויות שאר נפתחו

 לאשר ישמח ודאי העירוני המיסים גובה
 לתורמים מאז הפכנו שאנו מאחר זו, עובדה
 מאשר יותר הרבה העירוני, לאוצר נדיבים

הסנדביצ׳ים. חנויות שאר
שהת אלה היינו שאנו בכך גאים אנו
 את יי, וקבע חסנדביצ׳ים״ ב״מהפכת חילו

 עתה מנסים אחרים רבים שכה האיכות
לחקות.

שלגר, פיטר נויוירט, אנדריו
תל־אביב סיטי, סנדביץ׳

שימוש■ מוילון
 פרשת של החקירה ״בוועדת :הנה ז הפרוע המזרח מאגדות סיפור רוצים

 אסתטית׳״ לא — למדבר קונטיננטל בין ,העיסקה בן־דרור: אמר ״נתיבי־נפט״,
:אבן־שושן למילון תיקונים מספר כן, אם ).7.12.71 (הארץ,

 להערצה. ואנייה שאיננה התנהגות — שוד
 המקובלות. החברתיות הנורמות אי־כיבוד — שוד למטרת רצח

 אי־התאפקות. - הנאנסת ורצח אונם למטרת חטיפה
 החברתי. הסטנדרד הפרת — היסטורית כתופעה הנאצים,

מצער. מיקרה — שואה
ראשון־לציון קורא,

 שומעת לא מאיר, גולדה הגברת ישראל
האו״ם. דרישות את

 תל־אביב שניידמן, יוסי
 — ובתיקון במקור הקאריקטורות 9
תמונות. ראה
 לצחוק 8

? לבכות או

פ נ2. נ
טעות

במבחן
 ממנה והמשתמע המזעזעת הודו פרשת
להת וירושלים קהיר מנהיגי את מחייבת

להו הערלים, מכל מהר שיותר מה רחק
 משותף בכוח ולפתח לרעהו איש יד שיט
העצומים. המדבר שטחי את

 ושובע שלום בר. אז יתמלאו האסמים
הדורות. לכל המרחב בכל ישרור
 אל וירושלים. מקהיר הרוח אנשי קומו
תחשו.

ראשון־לציון כלומכרג, מאיר

 לפקיסטאן קורא ״האו״מ העיתונות: מן
 הודו ועל האש את מיד להפסיק ולהודו
המצבי בין שכבשה. השטחים מכל לסגת
 ישראל.״ גם נמצאת ההחלטה, בעד עות

 לבכות או לצחוק אם לי תגידו אתם אולי
כזאת. ידיעה למיקרא

תל-אביב שחר, יניב
 המטוסים ■

והטילים

 מציל ״ערבי ,1788 הזה״ ״העולם
 איך רגילה״, התנהגות — יהודי
יהודי. פועל ערבי פועל הציל

 סייג מר של חייו להצלת בקשר בכתבה
אב סרור פרג׳ הערבי העובד על־ידי נעים
 200כ־ מועסקים שבמפעלנו פרסמתם רהם,

ערבים.
 שלכם הבא בגליון לפרסם נבקשתכם

ה ומספר היות לנ״ל בקשר טעות תקון
 וסך 40כ־ הוא אצלנו המועסקים ערבים

.200כ־ הוא במפעל העובדים
ביקלר, א.

פתח־תקווה ומנגנון, יצור מנהל

 ממשלת* של ריצתה על להתפלא יש
הפנטומים. השגת אחרי ישראל

 עדים היינו בהם הימים את זוכר לא מי
 שלושה, או שניים מטוס, להפלת יום־יום

 האש, להפסקת להסכים אותנו שאילץ דבר
המצריים. הטילים בעיית את שיצרה

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עריסות
למכתביחם. נות

1790 הזה העולם

שנה שו ה ״ ר מ  א
ה ה שחנ ר מ  א
ת שאת ר מ  א

ת לי שכדאי סו  לנ
ת ני א פו מ ס. ט ק פ מ ט

ה מ ל י ״

ת אני ״כן, דע  לשימוש שהם יו
מי, לם אך פני  לא מעו

שבתי  שהם הרעיון על ח
ם״. אי ר ם־נ אינ ת הי, ״ א  ז

ת ר מ ה שאני או ל כו  י
ת ללבוש  חשש. ללא בגדי כל א
לו בגד־ים. אפי

ת א ת ״ ר מ ה שאני או ל כו  י
לו ת אפי שחו ש ל  י ממ

ה מ ם ו רי מ או ר ש  שאסו
ב טי ר ה ת ל  השיער א

ה ם ז ת ה ס שי א, של מע ת  סב
ה י א

תח ״רופא ם פי ת  ובכן, י או
א אי הו ד א ו קי ה. ב  בז

ר רב ברצון ט פ ת א שו בו ח ת ה  מ
ת ה. העבו ל א ה בפעם ה א ב  ה
ה ס ת אנ ני א פו מ ס. ט ק פ מ ט

ת, ״אלף דו תי, תו  רו
ך לי שסיפרת ה אי ״ ז ק. ו די ב

פנימי לשימוש סניטרית הגנה
 ת1בתםרזקי1 מרקחת בבתי להשיג

 דזנמאזת בקבלת המעונינות מובחרזח.
 בבולי אני 54 •שלחו הסברתי וחומר
איוווסט־אימפקס היבואנים אל דואר
ח ד 38 ירחיהז רחור חר-אריר יו


