מכתבים
)המשך מעמוד (7
לותי ,גילה לי לבסוף אח שני ,ששוחח
עם האח הראשון :״צילצלנו לרופא כבר
לפני שעתיים .הבעייה היא שהרופאים אינם
רוצים לעבוד בבתי־החולים .הם מעדיפים
את המרפאות הפרטיות.״
החלטתי לא להוסיף ולמתין ,ולקחתי
את החולה לרופא פרטי בכפר יאסיף,
במרחק כ־ 15ק״מ מנהריד.,

להואני מוסטפא,
אוניברסיטת בר־אילן

■ הסיגנון ש7
רינה נגור
הובאה לתשומת ליבי רשימה שפורסמה
אודותי בהעולם הזה  , 1699במדור הרכילות.
אני כולי התפע
לות !מדימיונה ה
פורה של רחל ה־
!מרחלת• אומנם יש
לה מרגלים בכל
פינה ,רק חבל שהם
לא ׳מעודכנים כהל
כה .אני מתכוונת ל
ציטוט ־נשבר ליי
מהארץ״.
גברתי הנכבדה,
אין זה סיגנון ההת
בטאות שלי .אינני
יודעת מי לחש ל
אוזנך הקטנה את
המרעישה
הידיעה
הזו .או אולי היד.
זה פרי דימיונך?
פנים,
על כל
ביתן שלא היו ולא
נאמרו הדברים מעולם ,אני מציעה לרחל
לאסוף את הידיעות שלה ממקור מוסמך.
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דינה גנור,
ביום ששי ובשבת אין אוטובוסים.
אז מה ז לשבת בבית  1ל א —
אם יש לך למברטה, .בלמבוטה
אתה מגיע לדיסקוטק .בלמברטה
אתה לוקח את החברה הביתה
בשעות הקטנות .בלמברטה אתה
מגיע לים ולכדורגל .עם הלמברטה
היפהפיה שלך אתה אדם חדש —
בשבת ובימי החול.
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חיש־קל ובהצלחה בטוחה
)ב־ 8שעורים של שעתיים(

״״ל ,קצרנות

עברית ו/או אנגלית
ב״אולפן גרג״ )בר־קמא(.
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ח םג וי
קיבלת
תשבונך,
פרע גא
אותו בהקדם.

תל-אביב

 ₪התל תות ש7
תושבי גנות
מצורף העתק מכתב למחלקה לעידוד
תאונות דרכים ועבירות תנועה:
הנידון :כפיה לעבירות תנועת בכביש
גנות•
אנו ,תושבי גנות ,מודים מקרב לב ל־
משרד־התחבורה ולכל הנותנים יד למפעלו
המניח לנו ,מדי יום ,ברירה בין עבירת ה
תנועה הנוחה ,הזולה או המסוכנת — אחת
מן השלוש ,בהתאם לשיקוליו של כל תושב.
הראשונה כוללת עבירה על תמרור אין
כניסה ,מתחת לגשר חרפת המאה העשרים,
הלא הוא גשר גנות המפורסם .הסמכתו
של המהנדס אשר יצר גשר זה מן הדין
שתעבור בדיקה מחודשת ,או לפחות ועדת
חקירה אשר תברר על מה זכה לבצע את
המפעל הנ״ל.
עבירה מסוג אחר היא עבירה על איסור
הנסיעה דרומה• על־פי צו משרד־התחבורה
יקיים כפר גנות את כל שיגרת חייו בישובי
הצפון בלבד .לכן נסגרה בפנינו לחלוטין
הפניה דרומה ,דבר שהביא לניתוק יחסינו
הטובים עם חולון ,אשדוד ,ירושלים וכו׳.
אם בכל זאת יעלה בדעתו של תושב גנות
לנסוע לאחד מן המקומות הללו ,יהא עליו
לעשות זאת דרך תל־אביב העמוסה ודחוקה
הכבישים ,ולהוסיף למעלה מ־ 10ק״מ נוס
פים לדרכו .כך הרתיחה הממשלה כמה
דברים :מחיר הדלק עלה ישירות והכנסות
המדינה עלו באופן מוסווה.
אם אין האפשרויות המפורטות לעיל
ניראות לתושב גנות ,רשאי הוא לנסוע דרך
מחסומי משטרה ופקקי בוקר עד לצומת־
לוד• שם יבול הוא לעקוף שמאלה־שמאלה
את הרמזור רווי הדמים בסכנו את חייו
ואת רשיונו.
הערצתנו מובעת בזאת למתכנני הכספים
האבודים של מדינת־ישראל הצועדת עם
הזמן.

תושכי גנות )שבע חתימות(

קוראים השולחים מכתבים
מתכקשים לנפח אותם כק
צרה .עדיפות תינתן למצר־
סים תמונות למכתכיהם.

