
מכתבים
שמן איש

 (העולם לבוחר הדו״ח את שקראתי לאחר
ל אבנרי אורי ח״ב קרא בו ),1482 הזה

 ראיתי לחיילים, הטרמפים בעיית את הסדיר
תודתי. את בפניו להביע לעצמי חובה

 רבבות בשם גם לו נתונה זו תודה
 ובעיניים מנומרים בבגדים אחרים, חיילים

 ברגליהם שעוברים מחוסר־שינה, אדומות
 וחולמים ולרוחבה, לאורכה הארץ, כל את

 יוכלו בה הקצרה, החופשה על עת אותה
וב ידידים בחברת המשפחה, בחיק לבלות

מקלחת.
 החופשה תבוזבז שלא ותפילתנו: תפילתי

ו שמן איש שאיזה מפני הדרכים, בצידי
 של הנאה הריפוד את ללכלך יחשוש מהודר

מכוניתו!
איישם לובינסקי, ליאון

 לכל פה ששימש על אבנרי, לאורי חן־חן
צה״ל. חיילי

 להעיר לי יורשה
הזה, העולם לח״כ

 כי זו, בהזדמנות
משכור בעיית עצם

ב־ החייל של תו
 לקבל חייבת צה״ל

ב ראשונית עדיפות
תק על הדיון עת
משרד־הבטחון, ציב

ההסעות. בעיית לפני
להא ניתן כלום

 כל לאחר כי מין
 המחירים העלאות

ה הלירות מספיקות אריאלי
 החייל של בודדות

ולא! לא המינימאליות? להוצאותיו
העלו צעיריה, מיטב את המגייסת מדינה

 למענה, חייהם את למסור רגע בכל לים
זו. בשאלה בכובד־ראש לדון חייבת

חיפה אריאלי, אלי
 פגע כח״כ, בתפקידו הזה, העולם עורך

 מן החיילים את לשחרר בהצעתו לבול ישר
הארו והציפיות הטרמפים של הנורא הסיוט

בדרכים. כות
 בגלל מתבטלות בנות־יום חופשות הרבה

 אבנרי של הצעתו תביא אולי הנוכחי. המצב
לשינוי.

י כ ר ב, מי כי פתזז-תקווה ר
מדכרת הסטודנטית

הסטו עם )1483( הזה העולם של הראיון
שפיר־ ביותר המעניין המיסמך היה דנטית

 בעתו־ קראתי לא מעולם שנים. מזה סמתם
הת בלי יותר, נוקב ראיון הישראלית ת ני־

המראיין. של והצטעצעויות חכמויות
. . ה ועל סקאנדאל, הוא כולו העניין .

כך! על הדין את לתת משטרה
חיפה גיל, אליעזר

. .  קוסטקו־ הגברת את להזמין אפשר האם .
לטרמפ? בסקי

רמת־אביב בראלי, חיים
 דומות הסטודנטית של הנהדרות התמונות

 שפירסם קילר, כריסטין של לתמונות מאד
דמיון זה האם בשעתי. )1345( הזה העולם

 שמה הזכרת עם קשר לזה שיש או מיקרי,
הראיון? בתוך קילר של

ירושלים ספיר, אכיכה
 — התצלומים של הבלתי־מיקרי הדמיון

תמונות. ראה

 ברשם־קול. הראיון את שהקלטתם כתבתם
ש כדי ישראל, לקול אותו תמסרו אולי

 מעניין שזה כמה למאזינים? אותו ישמיע
 לשמיע מעניין יותר עוד בטח זה בכתב,

קולה. את
 תל־אביב שר, אברהם

ישראל. קול לרשות עומד הסרנו

 על המרתקת הכתבה את וקראתי קראתי
 בתיאבון ובלעתי הטרמפיסטית, הסטודנטית

 עולם, של ריבונו אך שלכם. הגילויים את
קוסטקובס־ ציפורה דבר של בסופו היא מי

קי?
לחלוטין. מבולבל אני

רעננה ראובני, שמעון

 זה אין האם מגיב? לא משרד־החוץ למה
גר אישים לשכנע שמנסים כלל, לו נוגע

ב ביותר, הגבוה המדיני הדרג מן מניים,
כאלה? אמצעים
דעה שרווחת למשרד חשוב זה אין כלום
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