
)5 מעמוד (המשך
 כשאינם מאה יקרות בדירות־פאר משוכנים

 — בהם צורך יש כשבאמת לעזור יודעים
אינפורמציה? מתן כמו מינימלי בדבר אפילו

ארה״ב דטרויט, ספר, בדוד
מצויינת. שאלה •

ככותל שערוריה
ה הכותל ליד מזעזעת לסצינה עד הייתי
ש בחורה משם הרחיק דת כשסמל מערבי,
 שמלה לבשה שלא משום ידידה, את שיכלה

שרוולים! עם
 המחפירים הגילויים אחד שזה חושב אני

ה מיהו לברר ויש שאירעו, וד,מבישים
יישנה. לא שהדבר ולדאוג בכך אשם

 שהסמיך זה מיהו — החוקית ומהבחינה
 אנשים, של תנועתם את להגביל סמל־דת

ללבוש? עליהם בגדים איזה לקבוע או
פתח״תקווה מרחבי, אבשלום

 יתכן — דתית בכפיה ילחמו לא אם #
 איזה לקבוע לסמלי־דת יודשה שבקרוב

ילבשו. בגדים
ירו את החיילים שיחררו בחירוף־נפש

ומיד — המערבי הכותל ואת העתיקה שלים

והוד וייצמן אלופים
 נכבש אלמלא היה שמוטב הרבנים מכריזים

 לשם הבאים המטיילים המוני עכשיו כי —
 השבת. את מחללים במכוניותיהם

! תהומית חוצפה איזו

 הקובעים הם שלא לאל חודה — ראשית
לא. ומה לכבוש מה

 של בציציותיהם בדקו גם הם האם ושנית,
המקום? את לכבוש כדי שנהרגו אלה

 נגמרה המלחמה מדוע מבין אני עכשיו
 לא שהרבנים כדי :ימים שישה אחרי

 — והמטוסים הטנקים תנועות כל את יעצרו
השבת, הכנס עם

תל-אביב רוץ, מוטי

ירושלים? סיפוח על הרוסים כועסים למה
 מבית־המקדש אחד כותל שם נשאר כי

מערבי. הוא וגם —
חיפה ברנשטיין, שמעון

התאומים
 בעיתון אותי הדהים הכי מה יודעים אתם
 של התמונה )?1558 הזה (העולם האחרון

 דומים הם והוד: וייצמן האלופים, שני
 — אחים כמו לא להאמין. שקשה בצורה

 במשקפיים, בכובע, רק לא תאומים. כמו
 הפנים, בתווי אפילו אלא — ובדרגה בשפם
להאמין. לא ובכלל, — שלהם האף צורת
 אזי אבל מיקרה, זה אם יודע לא אני
 בין שהיה התיאום סוד את מבין עכשיו

 מד, הקרבות: של הביצוע לבין התיכנון
 ומפקד אגף־המבצעים, ראש אם — הפלא

זהים? אנשים שני הם חיל־האויר
תל-אביכ גבירץ, אמנון

ת ן א ל ת! ט שי ע
 שלחה ה1ו1ו/

 תם והנאה
ביותר הטובה

פילטר סייז, קינג אמריקאית, תערובת


