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באר־שבע גולן׳ י•

=עי ■
כףאהרון

האח הכרזותיו את שקראתם מניח אני
 בן- יצחק ההסתדרות מזכיר של רונות
אהרון.

שהאוב־ סבורני
והקורק־ יקטיביות

את תחייבנה טיות
בן־ את להעריך כם

 לחיוב יותר אהרון
ו לשלילה! מאשר

 זאת קובע אני
 כי ביודעי דווקא

 הבחירות אחרי מיד
 בן־אוד אותו רצה
 את להשמיט רון

מעמ החדש הכוח
 שהבוחר — דותיו
הת את בהן זיכה

נועה.
 לבן־ היתד, הקיימים, בנתונים בהתחשב

ו כנה אנטי־פאשיסטית התייצבות אהרון
ולמופת! לדוגמה אמיצה

כרמי, פ. משה
ציו; ״ל שון א ר

 תחרות ■
הצילומים

של הצילומים לתחרות תמונה מצורפת
כם.

גזר? פלוס אף-על־פי על: דעתכם מה
ירושלים וייס, עפר

 עוזיאל מרחוב וייס עפר הקורא •
ה ירושלים, ,72 כ  10.— המדור בפרס זו

ל״י.

 בעיותיו ■
סטודנט של

 בארה״ב, הגרה דודתי ביותר. מזהיר אינו
 הקיץ חופשת את לבלות אותי הזמינה
אצלה.

 לי אמרו ושם נסיעות למשרד הלכתי
 המנץ. מן סטודנט שאני אישורים להמציא

ו טפסים מילאתי לאחר־מכן עשיתי. זאת
 לי נאמר שם למשרד־מם־נסיעות, נשלחתי

 לי תנתן לא לירות 340 בסך ההנחה כי
 אירופה עד רק לאמריקה, יוצא אני אם

 כתוב ושם בחוק שבדקתי למרות (,זאת
שה בתנאי ינתן לסטודנט החלקי שהפטור

 של בהנחה לפחות הוא שנרכש כרטיס
 לי שהוצע והכרטיס רגיל, ממחיר 10ס/ס

 מ־ למעלה הוא הנסיעות משרד על־ידי
הרגיל!). ממחיר 207־

לע החלטתי ואז סקרנותי עורר העניין
 ״תגליותי״: והרי זו, פרשה על מחקר רוך

 לי הוצע הסטודנטים של הנסיעות במשרד
ב לאירופה מכאן צ׳רטר, במטוסי לטוס
 על־ צ׳רטרים, באותם ומשם רגילה חברה

לסטודנט. ההנחה ממלוא ליהנות כך ידי

 לטוס לי הוצע אחר נסיעות במשרד
האיס התעופה בחברת לארה״ב מאירופה

 נמצא אמנם משרד אותו פקיד לנדית.
 ופיאר שיבח אך אל־על, ממשרד כמטחווי־יד

 חברתנו לעומת חברה אותה שירותי את
הלאומית.

 חפץ דוזקא אני אם לעשות מה אך
 ליהנות ורוצה הלאומית, בחברתנו לטוס

מכרי ובאים כסטודנט, לי המגיעה מההנחה
 איסלנדית, בחברה לטוס דווקא אותי חים
צ׳רטר. טיסת באיזו או

 באותה נתקלים מעמיתי ורבים היות
 למדי, חושמית לי ניראת אשר בעייה
 המכס למשרד אישית פניתי וכאשר היות

 אל אז מסובך זה ״אם תשובה וקבלתי
 לא ועוד מארבעים למעלה בן אני תסע,

 המילולי הנוסח (אולי הארץ״. את יצאתי
 כן.) העיקרי הרעיון אך מדויק, אינו
ב־ שתטפלו ומבקש לעיתונכם פונה אני

בעייה.
תל-אביב שוני, ראובן

כרמי

באוניברסיטה המנץ מן סטודנט אני
השבוע תמונת הכלכלי מצבי הסטודנטים כרוב העברית.

 הזה (העולם האחרון בגיליוגכם קראתי
 של בסיפורו מפקפקים הינכם כי )1717
 של בכף־חפירה שהוסע על פאר, מני

 ב־ צה״ל במוצבי שביקר שעה בולדוזר,
עמק־הירדן.

 סיפ̂ו לאשר לעצמי חובה רואה אני
 אירח אשר החתום־מטה אני הייתי זה זה.
 צה״ל חיילי בפני שהופיע שעה מני את

לב! מקרב יבורך כך ועל העמק, במוצבי
 טרקז עסק המוצבים, לאחד שהגענו שעה

 לאחו] במקום. בעבודת־חפירה כבד טור
לג וביקשנו משיצאנו מני, של ההופעה

 העמיקו החפירה כי הסתבר למכונית, שת
ל] והציע התבדח מני לעבור. ואי־אפשר
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