מכתבים
■ חי?
בלתי־צודר!
בני נמצא רחוק מהבית .באחד ממחנות
צה״ל.
כל פעם שהוא מטלפן מהמחנה הביתה,
משרד הדואר מחייב אותי בתשלום 2.44
ל״י .אפילו אם השיחה אינה נמשכת יותר
מ־ 20שניות.
במשך ארבעה חודשים טילפן בני  11פע
מים• שילמתי  26.84ל״י ,נוסף לבול הביט
חון.
לדעתי חוק זה הוא לא צודק.
משה מה־אהכתי ,בודים
 #העולם הזה העביר את תוכן מכתבו
של הקורא מה־אהבתי לידיעת שר הדואר.

■ מור!ד
הכאב
אם השן כואבת ,האם פונים להרגיע את
האצבע? לא ולא?
עלינו לעקור את השן או לרפאה .אז כל
הגוף ,יחד עם ה
אצבע ,יחלים.
הטרגדיה הפלסטי
נית היא מקור ה
כאב .אם הכאב ייע
לם ,תיעלם כל ה־
מיי ה.

אני בטוח שכל
פלסטיני שטעם טע
מם של העינויים ו
התלאות באוהלו ה
רעוע ,שואף לחיי
שלום ושלווה ,שו
אסווד
אף להיות אזרח ב
על זכויות שוות ב־
במדינה משלו .זה הוא דבר טבעי.
פנו למוקד הכאב! פנו לעם הפלסטיני!
תנו הוכחה על רצונכם הטוב .פיתרו את
הטראגדיה הפלסטינית!
ותודכחו שכל הבעייד ,תיעלם כלא היתד״
מ .אסווד ,אום־אל־פחם

 ■ 1המצב
ב״מזגו״
יחד עם קרובה שלי ,תיירת מארגנטינה,
הייתי בהזכרה בבית מלבן בחיפה ,ברחוב
גוש־חלב .5
התיירת נשארה עם רושם רע מאוד על
המצב בו מחזיקים שם את הישישים.
הם יושבים בחדרים קרים ,אבל במשרד
ההנהלה יש חימום.
הייתי שם ביום בו נשרפה אשד ,חיים
בגלל הזנחה ,ונפטרה.
הכל עם ריח שתן וליכלוך איום.
כך סופם של הזקנים בישראל?
אני דורשת שיעשו חקירה!
שושנה כרקוביץ׳ ,חיפה

י■ מכתב כלוי !
לגולדה מאיר
אומץ־ליבך ראוי להערצה ,על שמוכנה את
לעמוד בראש ממשלת־ישראל .אבל דעת
רבים ,פד ,בניכר ,היא נגד החלטה זו.
עשית הרבה ומספיק עבור המדינה שלנו,
ובטוח אני שגם בלי צעד פזיז זה ,שמך
ייכנס להיסטוריה.
הדרך בה את צרי
כה להמשיך ולתרום
למדינת ישראל :הי-
לחמי למען הדור
הצעיר שיעמוד ב
ראשות הממשלה.
דאגי לזקנים שייה
נו באחרית ימיהם
מזכרונות העבר ו־
ממזג־האוויר הבריא
בגולן או בירוש
לים.
קליגר
מובטח לו שב־
ממשלת הצעירים,
כיסאות הכנסת יהיו מלאים בזמן הצורך.
ולבסוף ,מאחל אני לך בריאות ואורך־
ימים.
מייל! קליגר ,קלן ,גרמניה

■ ממשלה
אימובילית
אז מה אם ממשלתנו היא אימובילית ,כפי
)המשך בעמוד (6

פ נ ה ־ ה חול צ ה ה מ הודר ת
להופעה נ א ה לערב ולמאורעות מיו חדי ם
מיו צ ר ת עיי
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חולצה מדיאולו ע ם מ תנ ה
שומרת על צורתה לאורן י מים
מ ת כ ב ס ת ב קלו ת ואינה דור שת גיהוץ.

להב-החולצה המלהיבה כל גבר ואשה

