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להמ למחדלים לתת וצריך מנוס שאץ
 מפריע. ובאיו מבקר באין להשתולל שיך

האומנם?
 די והמישפטים האוצר שרי יהיו האם

 בבואם אלה, לנקודות ומודעים אמיצים
 הפי- לגבי השונות המסקנות את לנמק

הפר הפיקוח גם וכן קוח־על־הבנקים,
ה והאישית האירגונית והאחריות למנטרי
מכך? נובעות

רמת־ג! כהן, נח

בן־אדס שיהיה צריך
 מצאתי בזה המצורפת המודעה את

נראה .23.5.75מ־ שערים בעיתון־הבוקר

ש ו ר ד  
אדם בו

 נהיגה רשיון עם
סחורות להעברת

54104 סל. ל&גות:
 של במישפטו גזר־הדין מתן (יום שהיום
 בלבד, אדם להיות די לא צור) מיכאל

בן־אדם. גם להיות צריך אלא
הגי על כה־לחי בירכת זו, בהזדמנות

ה ועל הביטחון בתחומי האחרונים לויים
 הייתי בד־בבד גולן. מתי בנושא סקופ
בעי נוספים חידושים להנהיג לכם מציע
 הקורא הגראפית. ובצורתו העיתון מוד

 ושיפורים, לחידושים תמיד תאב הממוצע
 אלא והסקופים, החדשות בתחום רק לא
חזותית. מבחינה גם

 ממתכונת ״לקפוץ״ הצלחתם איך אגב,
 משהו: ועוד ? עמודים 52ל- עמודים 40 של
היו העיתון דף, הופעת חידוש בדבר מה
 שבע לפני שהופיע הזה העולם של מי

 נסו הגובה, על אתם כאשר עתה, שנים?
 שיש לדעת ותיווכחו ההופעה, את לחדש
קופצים. הרבה

שהת קרר, מה קטנה: שאלה ולסיום,
כת של שמות ויותר יותר לפרסם חלתם

 קום מאז והמאמרים? הכתבות בגופי בים
 מלבד הזה, כדבר היה לא הזה העולם
פה־ושם. בודד מיקרה

ירושלים כרייחיים, ד.
כנצדת ר!רות8ה

 ויש בנצרת, ביקרתי שבועות כמה לפני
בשכו דרומית״. ״שכונה הנקרא איזור שם
 מית־ עם בריכת־שחייה קיימת הזו נה

 מאות שם שהשקיעו חושב אני קני־ספורט.
!יותר לא אם לירות, אלפי

 פשוט לי נעשה האחרון, בביקורי ובכן,
לגמ המקום את הפקירו בעיניים. חושך

 בסך־הכל כי לי, כואב זה נהרס. והכל רי,
אחרים. של וכספם כספי זה

 במקום שיבקר הזה מהעולם מצפה אני
 להפקר האחראים הם מי ויחקור בהקדם
 לכך לגרום צריך הזה העולם הנורא.

 כפי בהקדם, לדין יועמדו האלה שהאנשים
 גם שיעשה ספק לי ואין בעבר, שעשה
בארץ! כאלה גילויי־הפקרות לגבי בעתיד,

טבריה פייואן, אלי
הנון מכון־עיסוי

 איני שבו יום אין כי להעיר ברצוני
 מכון־לעי- על אחר או זה בעיתון קורא
 נתפס ושם נסגר שפה שם, או פה סוי,
מגונים. מעשים ועל הלאה, וכן

 שעבר בשבוע שהייתי לציין ברצוני
 מסג׳ וקיבלתי ברמת־יצחק, הנמצא במכון
 הרגיל. מגדר חריגות שום ללא ממש,
 ונקייה, נאה בחורה הדלת את לי פתחה

ה כל את קיבלתי ממש. נהדר יחם ועם
 מן תוספות שום בלי שעה, בחצי מסג'
בעיתון. קוראים שעליו הסוג

 מקומות יש שעוד להיווכח היה טוב
הגונים.

 רוזת-גן אלמוג, זמיר
הטיבעית הכתובת
ברנ חיים הטיבעי הרופא על בכתבה

 את ציינתם לא )1967 הזה (העולם שטיין
 תוכלו האם החולים? יפנו לאן כתובתו.

המעוות? את לתקן
נתניה ש*, ג.
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