
מכתבים
מועד עבריין
 ל- שנים עשר כשמלאו עכשיו, בדיוק

 ישראל קברניטי עומדים בסיני, גצחון־הנפל
השגיאה. אותה על לחזור
 להבין, כדי שכל מספיק אפילו להם אין

ה יותר, פושענית תיראה הפעם שהתקפה
ו יותר, גלוי יהיה לאימפריאליזם שירות

 רב יהיה הטוב ולשמנו למעמדנו הנזק
ל עבריין בין ההבדל בדיוק זהו יותר.

מועד. עבריין
,כ אבי תל־אביב .

דתיים בטחון נימוקי
 בירושלים, בהר־ציון לאחרונה כשביקרתי

 דורמציון כנסיית את גם לראות בדעתי היה
 אשר האחרונה הסעודה חדר ואת שבמקום,

דויד. המלך לקבר מעל
 ממני מנעו משרד־הדתות מעובדי שומרים

לתיי רק מותרת שהיא בטענה הכניסה, את
 יהודים יהודים. שאינם ולישראלים זרים רים

 לבקש חייבים זה באתר לבקר המעוניינים
 כי אם ממשרד־הדתות, מיוחד כניסה רשיון

 — השומרים הודו כך — לקבלתו הסיכוי
אפסי. כמעט הוא

הת ולבסוף ארוכה. שעה במקום חיכיתי
 קבוצת לתוך הסתננות כדי תוך גנבתי,
ליהו האסור המקום אל אמריקאים, תיירים

דים.
שהס בטרם עוד למסדרון, הגיעי עם מיד
 האמנותיים, הפאר רשמי את לקלוט פקתי

 הנכנס כי בו, נאמר אזהרה. בשלט הבחנתי
 השטח וכי למשפט, צפוי רשיון בלי לשטח
צבאי. הוא הנ״ל

 לשטח רשיונות להענקת הסמכות כי מעניין
 משרד־ לפקידי מה משום ניתנה זה צבאי

 הבטחוניים הנימוקים גם ומעניינים הדתות.
 היהודית, הדת בני ישראלים כניסת האוסרים

 דת בני ישראלים כניסת מתירים שהם בעוד
לא־ישראליים. סתם או אחרת,
 המפד״לי הדתות משרד כי מוכיח זה מצב

 מיהודים למנוע כדי בטחון, בנימוקי משתמש
 זרה, עבודה של בשיקוציה עיניהם להזין

ליצלן. רחמנא
ירושלים תמיר, משה

מלחמה נגד - תנועה בעד
ב שתוקם אבנרי, אורי של תקוותו את

 בוויאט־ המלחמה נגד רחבה תנועה ישראל
 קודם להפנות עליו ),1518 הזה (העולם נאם
 רבות לעשות מסוגל שהוא דומני לעצמו. כל

 לשום כזה תנועה לשייך מבלי זה, בשטח
מפלגה.

בת־ים לביא, אריה

כחורי־הישיבות שדות
ש הצעת־חוק בכנסת להעלות היא חובה

 הישיבות בחורי של שיחרורם את תבטל
 אבנרי אורי ח״כ אם בצד,״ל. השרות מן
במקומו? זאת יעשה מי אז זאת, יעשה לא

חיפה הרפז, א.

בווילות אמצעים מחוסרי
 ניסנס ואדי תושבות שאנו, שנים כמה זה

 ל־ ביניהם שונים, למוסדות פונות בחיפה,
ל לעשות בבקשה עובדות, אמהות אירגון
הפעוטים. לילדנו גן פתיחת

 פעילות התרימו שבועות כמה לפני והנה,
הסיס תחת כספים, עובדות אמהות אירגון

 אתם והיכן נזקקים״. ילדים למען ״תרום מה
 ו־ לגנים הנזקקים הילדים נמצאים חושבים

 הם לא. למשל? ניסנס, בוואדי לגנונים?
 וברמת־הדר, הכרמל במרכז בווילות נמצאים

ה את להקים האמהות אירגון מתכוון שם
המיועדים. גנים

 ילדים לעזרת ״תרום לסיסמה: הצעתי
הכר שעל בווילות הגרים מחוסרי־אמצעים

מל״.
חיפה אוחיון, זהבה

אמידים בני
 בעיית מתעוררת השנה, גם כן שנה כבכל
בירושלים. לסטודנטים השיכון

 לקבל הזכאים רבים סטודנטים מצויים
 מחוסר נדחים אך הסטודנטים במעונות שיכון
 סטודנטים כזה שיכון מקבלים במקומם מקום.

אמידים. להורים בנים שרובם אמריקאים,
שבע בולט בשכר־הדירה, העליה נוכח

 של ופינוקם הישראלים של קיפוחם תיים
הזרים.

ירושלים סטודנט, בהן, נעמן

החצופים הסרבניים
 לקהת המסרבים הממשלתיים הנהגים עניין

בחוצפה. גובל באמת טרמפיסטים
ה ומספרי הפרטים את לפרסם הצעתכם,

 ראוייה )1518 הזה (העולם הסרבני רכב
הממ הסטיישן השבוע: תרומתי לעידוד.
 אדם שום בו היה לא הנהג שמלבד שלתי,
 לקחתם, מבלי חיילים פני על שחלף אחר,

.49־940 מספרו:
 תל-אביב מולדואר, מיבאל

והטרמפיסטים השר
 במדים טרמפיסטים לוקחים לא שרים אם
פקידים? סתם זאת שיעשו למה

 ),9.10.1966( שעבר הראשון ביום למשל:
 את הנושאת שר מכונית חלפה ,7.45 בשעה

 ולא בית־ליד, בצומת ,114 הכחול המספר
ריקה. שהיתר, למרות חייל, שום עימה לקחה

 ה־ לשר־השיכון שייכת שהיא לי נידמה
 קיבוץ. חבר גם שהוא בנטוב, מרדכי מפ״מי
בזיהוי. טעיתי אם לכן, אשמח,

עפולה טייטלר, מרדכי

מהר והסובלים היום הסובלים
 שכר־ הוכפל לפיו חוק, חוקקה הכנסת

במ לחודש ל״י 56 :שלי (במיקרה הדירה
 (במיק־ המיסים את העלתה העיריה );28 קום
 את העלתה הממשלה ל״י); 30 שלי: רה

 המים. מחירי גם עלו וכן החשמל, מחירי
ובכ החברים, מיסי את העלתה קופת־חולים

ב חודש מדי המחירים עולים בשוק לל,
חודשו.
 את העלו לא בישראל לפנסיונרים אבל

הפנסיה. דמי
 בסך מגימלאות לחיות יכול אני איך

 82 בסך לאומי ומביטוח בחודש, ל״י 126
ל״יז

 היום של לפנסיונרים דואגים שלא אלה
 לגיל יגיעו עצמם כשהם מחר, מכך יסבלו

פנסיה. של
תל-אביב קרון, דוב

כ״לייף״ מכשיר־ההאזנה
בחזייה לא - הגוה על

 ישראל: משטרת חוקרי של לתשומת־ליבם
 זעירים, במשדרים משתמשים כבר אתם אם
 ידיעתו מבלי אדם של דבריו להקליט כדי

להש לכם כדאי אז ),1519 הזה (העולם
4 משוכללים. במכשירים תמש

 כמו לחזיות, משדרים לחבר לכם למה
אפ אם סופר, יונה של במיקרה שעשיתם

 חתיכת בעזרת זעיר, משדר להדביק שר
האדם? לגוף ישר פלסטר,

רמת־גן פלד, מיכאל
 — פלסטר בעזרת לגוף המודבק משדר

שבועון בשער שהופיעה כפי תמונה, ראה  ה
לייף. האמריקאי

העופרים תרומת
 יקינטון חנן הקורא של למכתבו כתוספת

 ה־ שהטילו בחרם הדן )1517 הזה (העולם
 צמד על הישראליות השידור ותחנות- עתונים

 תרמו העופרים להעיר: ברצוני העופרים,
ב מוסדות לטובת שלמות הופעות ותורמים

ד (המשך ן )4 בעמו
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