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מכתבים
)3 מעמוד (המשך
 מבני־ מאחד לחץ לאור הנשואין, את לדחות

 המס זו, רבנות האם הבת. של משפחתה
 עסקיה את מנהלת בארץ, חיי־הרוח את מלת
פרטי? לחץ לפי או היהודי הדין לפי

בני־ אם להחליט רשאית זו רבנות האם
 חייבת לדעתי, לא? או לזו זה מתאימים הזוג

 ובכלימה• בבושה עצמה לעטוף כזאת רבנות
צה׳־ל אי־שם, גבאי, אליהו טוראי

והרמה הדרוזים
 אני עכו. שליד ג׳ולים מהכפר דרוזי אני
 יעקב הקורא של מכתבר על להגיב רוצה

 על )1589( הזה בהעולם שפורסם אלמוג,
שלי. העדה
 איזו האחרון! בזמן לנו, חסרת אתה רק
 הדרוזים את להעביר חולנית, ומחשבה דאגה
הג ייהוד את לאפשר וכך הסורית, לרמה
ליל!

 הסורית? הרמה את לייהד תציע לא מדוע
 14ו־ — דרוזיים כפרים 17 יש בישראל
בגליל. מתוכם

 עצמאית דרוזית למדינה לדאוג תפסיקו
 כפרו את יעזוב לא מאיתנו איש וקטנה.

 במקום להתיישב כדי בישראל ביתו ואת
הסורית. הרמה הזה, הנוראי

הרמה. עם היסטורי קשר אין לדרוזים
 מדינה להקים יכולים לא דרוזים אלף 40

מדינת־מיני. רק אלא נורמאלית,
 בבית־חד השוכב אלמוג, מהירה, החלמה

 עוד לך שיהיה לפני בהקדם, משם צא לים.
כאלה. מסוכנים דברים לחשוב זמן יותר

ג׳וליס מהגליל, דרוזי

סטאלג כלבה, לא
המוצ בכתבתכם היוצרות, את בילבלתם

 הזה (העולם החולב״ ״אלי על מאוד לחת
1590.(

שאתם מה כל עשה קידר שאלי נכון
— שעשה כותבים

יותר. הרבה ועוד
 שהורשע גם נכון

פורנוגראפיה. על
 הייתי על לא אבל
 של הפרטית כלבתו

 אלא שולץ, הקולונל
 כתב שהוא ספר על

— ידיו במו ופירסם
ראשון ,13 סטאלג

ה עמוסי הסטאלאגים
והסאדיזם. מין

 של הפרטית כלבתו
הוצ שולץ הקולונל

יצ המו״ל על־ידי אה
 המטוסים את אלה בימים (שהוציא גוטמן חק

 יוסי השחקן על־ידי ונכתב שחר) עם קורקעו
לוין. צפרירה והמשוררת ספרא

פור פירסום על בדין הורשע אף גוטמן
הוחרם. והספר — נוגראפיה

 תל-אביב כרגר, אלונה

יותר: צעיר עתון
עכ עתונכם: של מאוד ותיק קורא אני

 קוראים ,15וה־ 16ה־ — בני בני, כבר שיו
 בימים קראתיו שאני כפי הזה העולם את

מלחמת־השיחרור. שלאחר
 הנפוצה ״נוער״ המילה היתד, פעם אז

 המילה זוהי — כיום דפיכם. מעל ביותר
״יוקרה.״

התברגנתם? הזדקנתם? האם
 השבועוך שהיה מה עם בסדר לא מה

בארץ? ביותר והתוסס הצעיר
תל-אביב מגל, אבינועם

ומתנדבים סטודנטים
 ב* הלומדים ישראליים סטודנטים אנחנו

לפ הבחינות. מכל במדינה והקשורים חו״ל
 בארץ לימודיהם שאת המתנדבים, כמו חות

השלטונות. מממנים
 יותר, שזזים יש בו מצב נוצר כרגע אז

השווים: בין
כאן, לימודינו למימון קשות עמלים אנו

 בפא- הפנויים המקומות שמספר משום רק
מאד. קטן בארץ קולטות
 סטודנטים־מתנד- זוכים ממש שעה אותה

 בכך די לא ואם בארץ. למקום־לימוד בים
ויותר! לירות אלפיים של במילגה גם —

״הת המושג את מצדיקים הם בכך האם
נדבות״?

ויינו/ וירחמיאל פופוביץ מאיר
איטליה מילאנו,

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים, קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

ברגר

ד593 הזה העולם


