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המפרסם קול

מכתבים
ה ■ הכלי

הגדול
 ״מיבצע ,1817 הזה״ ״העולם
 השתלשלות על עיניים״, אחיזת

 של החוק הצעת בפרשת העניינים
האוזנר. גדעון ח״כ

 של המחפירה התנהגותם על הדיווח
 בנושא החוק הצעת בהגשת ומפ״ם ל״ע

שין נישואין  חיתון, לפסולי אזרחיים וגירו
 כל בקרב אותו להפיץ ראוי מרתק. היד,

נב איזה עם שיראו כדי המדינה אזרחי
עסק. להם יש ציבור חרי

 ברור, כל־כך הוא שלהם הגדול הבלוף
 ביום להסתכל יוכלו הם איך שמעניין
הבוחרים. בעיני הבחירות

רמח־גן שניידר, (ליאון) אריה

הערכ השנים כל
הלי מפלגת את תי

 העצמאיים ברלים
וסו־ שקטה כמפלגה
מ־ הפועלת לידית,

עי לתיקון מבפנים
שונים. וותים

ה הנסיגה באה
גד ח״ב של גדולה

והשאי האוזנר עון
 אני המום. אותי רה

 למי יודע לא עוד
 ביום קולי את אתן

דבר אך הבחירות,
!לל״ע

בי , צ י חיפה ד

השריר ■

האחרון
 מפ״ם כאילו נראה עליו האחרון השריד

 עד הדתית. הכפייה היד, להילחם, תמשיך
נראה. זה כך אופן בכל שעבר השבוע
 חוק על מהצבעה הנסיגה פרשת באה
 על הגולל את וסתמה אזרחיים נשואין
הזה. השריד
 לשבת המפוקפק הכבוד בעד זה וכל

בממשלה.
נתניה כבירי, בתיה

הנסיגה ■

ר ד

א לי: ברור אחד ל

הרוח ■

 מיוחד מקום של הארכיטקטורה פני על
 אל־ פרופסור של רוחו מרחפת זה, במינו

בטב־ אדריכלות (שלימד המנוח נוימן פרד

 בזכות תל-אביב, ליד יפו במפרץ או אילת
ישראל. אדמת על ולידתם אבות

 פרי לעצמה לאמץ ישראל תדע האם
בכם. גם תלוי זה ן זה

קנדה טורנמו, גנמור, אריה
 אריה הקנרא ששלח המינחד המקום י•

תמונה. ראה — גנמור

ראו ■

;הוזהרתם
 לא ״הם ,1817 הזה״ ״העולם
פו אלימות על הנידון יעברו״,
ותוצאותיה. ליטית

 רבות פעמים הוכיחו ועורכו הזה העולם
נבונות. תחזיות כצופים עצמם את

 היושב העם את המובילים אלה על לכן
 האזהרה את לתשומת־ליבם לקחת בציון

יכו היא ולאן הפוליטית האלימות בנושא
 להוביל. לה

הוזהרתם! ראו
פתח־תקווה גיל, שרגא

ה8 ■

ושם
 זוועות את בה שעבר גרמניה כיליד

 אורי יכול כיצד מבין לא אני המלחמה,
 שם שקרה מה כי לעצמו לתאר אבנרי

כאן? אי־פעם לקרות יבול
 חייתית שזוועה חושב אני מזה: יותר

 שוב לקרות יכולה לא אז, שהיתר, כמו
 וכמה כמה אחת ועל בעולם. מדינה באף

או של הקורבנות שהיו היהודים במדינת
ירושלים ש., נ.זוועה. תה

— זהב של ירושלים ■

״חיאט"? של או
 באנו ״אנו הציונות: של 1 מם׳ הסיסמה

 להרוס ולא בה״, ולהיבנות לבנות ארצה
שלה. היפים הנופים את

 בתי- לפרשת סוף לעשות הזמן הגיע
 הכי במקומות שנתקעים הענקיים המלון

וד,דו התיירות בשם אותם ומחסלים יפים
 עם שגמרו ושרתון בהילטון החל :לרים

ש דן־כרמל דרך תל־אביב, של קוו־החוף
 של הנהדרים מקווי־היופי אחד את שבר

 הפיס־ לראש הגיעו סוף־סוף וכעת, הכרמל
 — בעולם הערים פנינת על ומתלבשים גה

ירושלים.
 ל- האומר שר־התיירות את להבין אפשר

ך ״הסבר :אזרח־הישראלי י נ  — לתייר״ פ
- חשבון על להיות חייב זה למד, אבל י נ  פ
שראל? של הנוף י

 לכמה בא דבר של בסופו הרי התייר,
ואילו לארצו לו ומסתלק שבועות או ימים

ן הזה״״ •העולם י> עו בו אלי החדשות ש שר  ־ ♦ הי
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 צבי ותלמידו שותפו ושל ובקוויבק) ניון
 ומיש־ עדותם להרחיק צריכים שהיו הקר,
 על שתתקבל כדי הרחוקה, לקנדה עד נתם
המקום. בעלי דעת

 אדריכלית יצירה של והפוטנציאל הלקח
(שארם־א-שייך), באופירה גם תוקפים זו

 שלנו הנופים עם חיים אזרחי־ישראל אנו
 שניכנע פתאום מד, אז יום, וכל שעד, כל

 סשקיעי־הון במה של המחוצפות לקפריזות
 מגדלים כאן לבנות שבאים בין־לאומיים

 עם לנו, והורסים ופרסטיג׳ה דולרים של
הארץ? מיופי שנשאר מד, את זאת

1818 הזה העזלם10




