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ספרים. פרסי שלושה יוגרלו נכונה הפותרים נין

מכתבים
 ראש־ 0

גשר
ש קמנזיד וביאטריס טפר לגבי ברכותי

(העולם דליה בקיבוץ פרטי בטקס נישאו
).1756 הזה

 שממנו ראש־גשר, הקימו הם ליבם באומץ
 של מאזיקיהם אחת במכה להשתחרר אפשר

 לעולם המעופשת הדתית הכפייה כופי־הדת.
ם צריך מעצמה. לקיצה תגיע לא י ש  לה ל

 יארגן אם היסטוריה יעשה דליה קיבוץ קץ.
ה ושונאי האתיאיסטים כל של ארצי כנם

 מציע אני ובהתמדה. במגובש שיפעלו כפייה,
 יד, ולתת הפחד על להתגבר שמוכן מי שכל

לקיבוץ. מיד יכתוב
לון גן, חנן חו

■מי 0
שמדבר...

 על כתבות קורא ותמיד פשוט, אדם אני
 היות חיילים. אוספים שאינם אזרחים־נהנים

 דרכי בכל כימעט הנע משאית, נהג שאני
 אינו איש שכמעט בתופעה נתקל אני הארץ,

 רבים, צבאיים רכב כלי עליה: דעתו נותן
 ו־ לחיילים, עוצרים אינם בכבישים הנוסעים

חיילת. בחברת נוסעים קצינים כאשר ביחוד
 לעיתים רואה אני ובימי־חול בשבתות

 ברכב הנוסעים צבא־קבע, אנשי קרובות
ארו טיול בנסיעות משפחותיהם, עם צבאי
ל פנויים מקומות שני עוד יש ברכב כות.

 פני על עוברים הם הצער ולמרבה פחות,
קיימים. היו לא כאילו הטרמפים, מבקשי

ל יגלה זה, בנושא קטן סקר שיעשה מי
 או צבאי ברכב הנוהגים דווקא כי הפתעתו
של הכאובה מהבעייה מתחמקים ממשלתי

 אזרחים על הקצף יוצא מדוע חיילים. הסעת
 מהתנפלות ניזוק רכבם פעם שלא דווקא,

רכבם? על החיילים
אזרח אלמליח, יעקוב

 ״הילטין״ 11
ושר־התיירות

 מכירת על שלכם לכתבה מתייחס אני
לטון מלון  ).1755 הזה (העולם בתל־אביב הי

 למש־ או לשר־התיירות כי להבהיר ברצוני
ל נגיעה שום היתה ולא אין, רד־התיירות

הנ״ל. המלון מכירת
לטון מלון  של בבעלותה הוא תל־אביב הי
באח שאינה ישראל, מדינת — נכסים חברת
משרדו. או התיירות שר ריות

התיירות משרד דובר קלין, חיים

םאדיסטית
 וצרבו לעין שהזדקרו נקודות, כמה להלן

הזיכרון. ביום הלב את
 ציטוטי שמטעם, שירים שבדיעבד: הקינות

 בנוסח משוכתבים נאומים אחרונים, מכתבים
חייהם.״ את לנו ציוו ״במותם

 אילן — מסכימים היו האם האומנם?
 שאינם שאחיהם, כדי רק לגווע — נישאלו
 קיברותיהם על לשאת יוכלו מהם, טובים

סאדיס־ הנאה משמץ יותר בעלות מליצות

העומ של רגשי־עליונות לטפח שיוכלו טית?
 אחת לשיש? לשוכביסמתחת ביחס מעל דים

 חלל בקצה נקווית באייר, ג׳ בתאריך לשנה,
 האכולה, הלסת לבנונית■ על־פני זולגה העין,

עלבון. של דימעה — באדמה מחלסלת
צה״ל רוני,

ישיב מי 0
מרוסיה לעולה

 מברית־המו־ חדשה עולה חברה, אלי באה
 כבר עבדה בארץ למזון. כימאית שהיא עצות,

 ו־ חודשים 3—4 מקום בכל מקומות, 4ב־
 תבקש שמא חוששים אחד במקום פוטרה.

 שבמיפעלו למנהל נוח לא — בשני קביעות.
 יותר שתדע חדשה, עולה רק אשה, תעבוד
ממנו.

 לי יש לעשות, ״מה שואלת: זו והברה
 בברית־המועצות, ידידים של כתובות 30

 בקשה להגיש אם ממני, למיכתב המחכים
שבפיכם?״ התשובה מה לא. או לעליה

 גבעתיים וקסלר, אברהם
ערבית מפלגה 0

לאומנית
 אב־ אורי ח״כ משמיע ובמאמריו בנאומיו

 הישר־ הבעייה לפתרון ודרכים הצעות נרי
פלסטי ערבית מדינה כינון על־ידי ערבית

 ששוחררו אדמותנו את ונטישתנו בגדה נית
 זאת האין אדוני, אך קדושים. בחורים בדם
 כן, ואם הערבים? הלאומנים שדורשים מה

לאו ערבית מפלגה אדוני של מפלגתו הרי
 אדוני של זכותו מהי ואז — היא מנית

 מתנגד אם בירושלים, ישראל בכנסת לשבת
בחברון? לשבת אחיו של לזכותו הוא

לה אפשרויות שתי יש לאדוני בי נראה

 של זכותו את לשלול (א) שאלתי: על שיב
 יש, זכות כי לטעון (ב) בחברון. לשבת אחיו

 אם כך. לשם לפעול הכוח לנו אין אך
בחב לשבת זכות לנו אין כי אדוני יטען
 אם בירושלים? לשבת זכותו מהי — רון

מאפ אינם זכותנו, למרות התנאים, כי יטען
פעו תוכנית מהי — לחץ) (כגון זאת שרים
ומכ אתגרים מול לעמידה מפלגתו של לתה

אלו? שולים
קריית־אתא וילצ׳יק, אילן

של אווירה 8
ר ה וזכות טו

 להגביה הזה העולם מנסה האחרון בזמן
 על דיעותיו בשל בן־גוריון את ויותר יותר

 צודק, אינו שבן־גוריון אומר איני השטחים.
 משרה עליו הדברים נאמרים בה הצורה אך

 היה שבן־גוריון וזכות, טוהר של אווירה
מהם. רחוק
 ה״פר־ את שכח לא שאבנרי מקווה אני
 והשינאה בשילטון הסיאוב הש״ב, שר״״

בי.ג׳י. של מנת־חלקו שהם שבלב,
 תל-אביב ציטרין, כני

פוקוס הוקוס 0
צ-ק וצ-יק

 רבים תמלילנים לאל, תודה בארץ, יש
 יסוד על מקצועיים.״ כ״תמלילנים המסווגים
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