
מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 לי אומרים הזמן וכל יותר רתחה דירה
 דירות לרכוש ו/או לקנות אבל דירות. שאין

הרבה. כבר יש
 נפשות. רבוי בגלל דירות שתי לי מגיע

 1,000 עד 800מ־ ומרויח בתמנע נהג אני
 לחסוך כלום נשאר לא ומזה לחודש ל״י

דירה. לרכוש אפשרות כל לי אין ולכן
 יודע ולא כן להמשיך יכול לא אני

לעשות. מה
 אילת אבוטבול, רפאל

של למפתבו תגובה !■
נורמלי אזרח

 אץ בו אשר שבוע עובר ולא כמעט
 אורי את המשמיץ אנונימי, מכתב מתפרסם

אבנרי.
 כזו פסולת בעיתון להדפיס אפשר איך

מכתבי היא שבמיקרה
האנו המיכתב של שבמיקרה לתאר קשה

 המכתב נכתב ),171 ו הזה (העולם נימי
 אחרונות. מידיעות עיתונאים שלושה על־ידי

 פסיכופא־ לאותם אין מדוע היה, שלא איך
שמותיהם? את לחתום עוז מים

מזד מכתבים כותבי שאותם אומנם יתכן
 במכתביהם. מעלים שהם הדיעות עם הים

 באיזו אך וזכותו. כבודו — אדם של דעתו
 על אבנרי אורי את משמיץ הוא זכות

 תומכים להם מצאו שאגב דיעות דיעותיו.
רבים.

 בדרך המשך אבנרי. אורי ואמץ חזק
 הם רבים אומנם כי הולך, אתה בה

 התומכים הם מאלה רבים אך המשמיצים,
בו•

בת־ים תלמידה, ,8שואן אטי

 - פסיבופאטיט לא ■
;פושעים

 מידיעות הגיבורים העיתונאים שלושת
 אורי לח״כ איומים מכתב ששלחו אחרונות

צודקים. שם, בעילום אבנרי
ולדומי להם לקרוא צריך לא אבנרי אורי

 המוגדר בשם פשוט אלא פסיכופאטים, הם
 לחנך שתפקידם מעיתונאים פושעים. בחוק:

אפ העם, את ולבחון
ל לצפות היה שר

 יותר תרבותית רמה
 מסתם מאשר גבוהה

רגילים. פושעים
 לאותם מייעץ אני

 קצת לעיין עיתונאים
אמריק בעיתונות

 שם ואירופית, אית
 מה ללמוד יוכלו

עיתונ של תפקידם
אים.

אז שישכילו, כדי
שעקרו להם כיר
הם: הדמוקרטיה נות

חו ובכתב, בעל־פה ביטוי מחשבה, חופש
פוליטית. ופעילות מצפון פש

קריית-יס ריגר, מקם

צאו —
!מהמחבוא

בעולם. הצדק לשומרי בקשר משהו
 בכי את / משמוע אוזניכם נאטמו למה
 המשלח / הצורב הכאב / השבר זעקות

 ובצליל / העורב בצריחת / עבר לכל הד
המנועל של טרטורו
 זרם את / מראות עיניכם נעצמו זה למה

בו את / העד כמפלי / הקולח הדם  של נ
 והולקה נתפס / ומעד שנפגע / בורח יתום
שרשראות? בכבל

 נא הרפו / הצדק אבירי מהמחבוא צאו
/ ההדק מקת אצבעות

תל־אביב ש. א.

 גיור טבמי ו₪
צבאי בסדר

 מפלגת של שהסוציאליסטים העובדה
הרב לזרועות כולנו את דוחפים העבודה

 פוליטי־פסיכו־ למחקר אולי היא עניין נות
 לסוציולוגיה לעת־זקנה. מנהיגות על לוגי

 ומה משלה הגיון המזל למרבה יש עצמה
 עושים בחכמתם הסוציאליסטים עושים שלא

 שהרבנים־ והעובדה באיוולתם האורתודוכסים
בדרישו הראש״ את ״לאבד מתחילים דיינים
האיוולת. ביכורי רק היא תיהם

 כידוע, קמה, לא הציונות־הסוציאליסטית
 היהודים הלכו ההלכה לפי ההלכה. לפי

 גיור גם לקיים אפשר ושם לוויליאמסבורג
 שלושה של להנאתם למהדרין אורתודוכסי

לכך ב״ה הגענו כבר בישראל רבנים.

מבבד י3,,א ■
דתיים״

 על שלכם בכתבה
 הזה (העולם הרפורמים,

 כביכול מצוטט )1710
לר יכול ש״אינני מפי
דתיים.״ אות

 אמרתי לא מעולם
 ידידי בין אלה. דברים

 הקרובים ובני־משפחתי
 דתיים יש ביותר, אלי

 האישי יחסם ולא רבים,
 לאהדה הסיבה הוא לדת

מצידי. שינאה או
 דתי. אינני כי אם

 בעל אדם כל מכבד אני
 ויש במידה כנה. אמונה

 לדתיים, התנגדות לי
 לאלה ורק אך היא הרי

 קרדום מהדת העושים
בו. לחפור

 צבאי ובקצב בסדר מנהלים גיור שטכסי
 יזדקקו שאולי התקדמות ספק ללא וזוהי

 מד, אכן, הקואליציה. להצלת רק לא לה
 העבודה מן הסוציאליסטים של ידם שאין

מעצמם. הדתיים משיגים מהדתיים משגת
 מפלאי אחד עוד
הזאת. הארץ

גן רמת יעלי, ז.

הר־גיל, שרגא
הר־גילתל־אביב
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הכל כולל $ 49.90 — ימים 5
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הכל כולל $ 103.20 — ימים 12
£1151־ז13וז א41וז110ץט
הכל כולל $ 30.00 ־— ימים 2

האצילה וינה
 לילות 3— ימים 4

ליחיד $ 24.00מ־ החל המחירים

הפסטיבלים עיר — זלצבורג
לילות 3 — ימים 4

־' ליחיד $ 26.00מ־ החל המחירים
הקיט לנופש/נאות

פנסיון חצי לילות, 7ו־ ימים 7
0□ 1ו10 0 5 1 ; ט5$ 25.50

 ע5$ 51.00
 ט3$ 37.60
 ט5$ 37.30
 ט5$ 41.80
ט3$ 61.10
ט5$ 30.00
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דאגות ללא ״טוסטייל״
כו ליחיד $ 41.40מ־ החל המחירים

מו בלתי קילומטרז׳ עם מכונית לל
 ארוחת כולל אכסון ימים. 7ל־ גבל

ת 41ב־ לילות, 6 — בוקר מו  מקו
_______________אוסטריים. נופש

 אצל בפרוספקטים מלאים פרטים
 הנסיעות סוכן — ידידך

 אויר נתיבי גל7אל עם פעולה בשתוף
לישראל.

•52535 טל. ,52 נחלת־ננימין רח׳ תל־אניב

באוסטריה חופשה ) * <
הרים. בין נפלאים ננפש במקומות

ויערות; אגמים ־* י/*•׳ *
 מרהיבים; ובנופים הטבע בחיק טיולים

״טוסטייל״; של מיוחד הסדר '
בערים. סיורים

ע ב ט מ  אותך ישרת שלך החוץ ^
באוסטריה. זמן יותר


