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 שאין מנהג קיים דומיניקה באי
 אחר מקום בשום ודוגמה אח לו

 שפת־ יש זה באי לנשים בעולם:
 שהגברים משלהן, מיוחדת דיבור
 דוברים ואינם אותה יודעים אינם
 בינן לדבר הנשים יכולות כך בה.

 רק הנוגעים בענינים עצמן לבין
ב ימצאו לא גברים ואמנם, להן.
 נשים אבל בכך, רב עניין ודאי

 על רבה בהתלהבות ביניהן מדברות
 בגמישו־ כי ״מרסי״'׳ של הגמישונים

 של בעייה אין ״מרסי״ של נים
מת הם גמישותם ברוב — התאמה
 עד 1.50 (מגובה אשד. לכל אימים

 68 עד 45 וממשקל מטרים 1.75
 המסים משמחת: בשורה ועוד ק״ג).

 מחיר אבל מאד, עלו גרבי־מכנם על
 עלה לא ״מרסי״ של הגמישונים
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מכתבים
 מם־הכנסה ₪

אמנים ומופעי
 מתש־ מנכים בתי־הכנסת גבאי אין מדוע
כ למס־הכנסה, המגיע את לחזנים לומיהם

במופעי־אמנים? שנהוג פי
המשו הסכומים מגיעים הנוראים בימים

 למה לירות. ולאלפי למאות לחזנים למים
להפסיד? צריכה הממשלה

ירושלים לני, .3
חוזי הסכם ■

 אלינו ניגש אז אך ארוחה. שנקבל קיווינו
 חדר את שנעזוב וביקש המשק מחברי אחד

האוכל.
 כמובן. רעבים, חזרנו להר
 היחס ישתנה השנים שבמשך חשבתי אני

שטעיתי. רואה אני הקיבוצניקים. מצד הזה
תל־אביב זך, רן

קדושה, 8

!מצריים עם
ל העת היא שעתה עימכם מסכים אני
 יארינג. בשיחות ישראל השתתפות חידוש
חת־ בראשית עוד ״לעקר בכדי לא אבל

התרוממות
דתי, חג אכן הוא היהודית השנה ראש

 מסויימים. אנשים מצער קיומו עצם אם אף
 החולין מן להתנער מגמתו: בדיוק וזאת

 חשבון־נפש, לעשות השנה; ימות כל של
 אין אם אף פעם מדי לעשות כדאי אשר
חזקא. הדת על אוריינטציה לאדם
 הזה (העולם בן־אמוץ דן שמנה מה כל
 שיהירהור דברים הם להחמיץ, שאין )1727
 ליום- בלעדיהם אפשר זאת בכל אולי שני

קדו תבוא שבמקומם מתנאי כמובן יומיים.
ה לשינוי לפחות נסיון התרוממות, שה,

שיגרה. ושל חולין של יום־יום, של מהות
רמת־גן לכנה, אייה

״החסר ■

וינדה
 נאצר,״ של מותו אחרי קיצוני קו פתזזותו

 להסכם להגיע בכדי אלא שכתבתם. כפי
ת חוזי ע  מצריים. עם עת בכל או כ

אותה! תחמיצו אל העת, זוהי רבותי,
תל-אביב דינור, דן

תודת ■
האומה

ה (העולם הסירים בין חג שלכם הכתבה
צרי שהיו המילואים חיילי על ),1728 זה

 במיטבח שלהם החג ארוחת את לאכול כים
 מקום היה שלא בגלל משכב־עם קיבוץ של

 לי שהיה מיקרה לי הזכירה ׳ האוכל, בחדר
שנים. כשמונה לפני

 יחד הייתי, הצבאי. שירותי בעת זה היה
 שבגבול סוסיתא הר על נוספים, חיילים עם

 שהייה של שבועות שלושה אחרי הסורי.
 חברים, שני ועוד אני הורשינו, במקום,

ההר. שלרגלי עין־גב לקיבוץ לרדת
 האוכל, לחדר נכנסנו לקיבוץ, כשהגענו

הנשמה. על גרוש לנו היה שלא מפני

אנוכי?'• משוגעים
 את לי הזכירה משוגע? מי שלכם הכתבה

 אליו כשהביאו גת, מלך אכיש של דבריו
מ בברחו דויד, את
 המלך: שאול פני

א משוגעים ״החסר
נוכי?״

 היא שלי התשובה
 חסרים אנחנו ״כן!״

 כמו כאלה משוגעים
 ההסתדרות מזכיר
ה בן־אהרון. יצחק
 עוד לנו והיו לוואי
כ משוגעים כמה
אלה!

כץ, שרה
נתניה

המצג 0

כץ

בכתי־החולים
 שקורה מה לגבי חמורות תלונות לי יש

 בבית־החולים ובעיקר כארץ, בבתי־החולים
בקריה. ליולדות

 זה ידוע האחיות של הרע והיחס הליכלוך
לפרסם הנשים מאיימות פעם לא רב. זמן

1השאר ובל מילווה־ביטחון מילווה־קליטה,

זוהר

 בין באחרונה שערכתי ומישאל בנושא התעניינות מתוך
 נוטים הזה העולם קוראי מבין גבוה אחוז כי נוכחתי מכרי

 מילווה־ מילווה־קליטה, של האיגרות את ברשותם להחזיק
 ש־ ההגרלות אחד לעקוב להם קשה זאת עם ועוד. ביטחון
ב גם בגודל. העולות מילווה־הקליטה איגרות נפדות לפיהן
הללו. הרשימות את למצוא קשה בנקים

ה כל מפורטים בה יובלה, לכם שולח הריני אי־לכך
 האיגרות של דיון והם התאריך מילווה־קליטה, של הגרלות

הנ״ל.
קור להרבה תועלת יביא זה מכתב פירסוס כי בטוח אני

לקוראיכם. רב שירות תוסיפו ובכך אים

אשדוד זוהר, מרדכי
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