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מכתבים
)6 נזעמוד •(גיזסשך
 לעבוד הלכה לחודש ל״י 200 רק הרוויחה

 מעולם גופה את מכרה לא שם גם בבאר.
 כמה לפעמים שעושות כפי כסף, תמורת

שם. שעובדות מהנשים
 אינה עצמה, בפני העומדת שאשר. תודו
 כששכר לחודש ל״י 200מ־ לחיות יכולה
ב גם ל״י. 120 עולה לבד שלה הדירה

 הרבה מרוויחים לא אחרים נשיים מקצועות
 נשאר מה אז לי. שידוע כמה עד יותר,
 בבארי לעבוד או לקיבוץ ללכת מלבד

 הגדול ברובן מתפרנסות בבארים הנשים
מ ולא להן, שמזמינים מהמשקאות רק

אהבה. שירותי
ש לכם להודיע רוצה אני מזה, חוץ
 צולם כאשר בבאר עבדה לא כבר אשתי
מעמיתותיה נפרדה בדיוק אז זה. תצלום

באשדוד מאוחות
 למחרת הדבש לירח שיצאנו מכיוון לשעבר,

היום.
 בנפרד שנים שלוש במשך חייה אשתי
 איתם. להתפייס עמדה היא אבל מהוריה,
אב לכן להתפייסות, הפריע שלכם המאמר

אלה. דברים לפרסם קש
רא כמלצר עבדתי ימאי. הנני עצמי אני

קרו לעיתים הגעתי וגם רבות באוניות שי
לאשדוד. בות

רדמנצ׳יוז, נינטר
אשדוד כיום גרמנית, בראמן

 שהיא צורה בכל טען לא הזה העולם
ב עוסקות באשדוד הבארים נערות שכל

ה את החשיד לא ובוודאי אהבה, שירותי
 לזוג מאחל הזד, העולם רומנצ׳יוז• קוראה

מאושרים. נישואים רוסנצ׳יוז

 גלוי מכתב ■
לשר־הבריאות

 שלא שהודעת בזה שר־הבריאוח, אדוני
ו בחו״ל הלומדים לכל מקומות יימצאו

 כלום. פתרת לא — ארצה לחזור המבקשים
 בתוקף לשר. מתאימה אינה כזו הכרזה

 ממך לצפות ניתן הבריאות, כשר תפקידך
ה את לפחות) לנסות, (תתחיל שתפתור

הזו. הכאובה בעיה
 (גם אחרות בעיות גם לך שיש לי ידוע

 הלומדים הרפואנים בעיית אולם יש) לי
 בעייה והיא שלך, בעייה היא גם בחו״ל,
רצינית.

 כלשהי בצורה תפתר לא זו בעייה אם
 לירידתם הישיר האחראי אתה תהיה —
לשנה. סטודנטים 1000 של הארץ מן

אוח, חגי
איטליה פ״נה, ב׳, שנה רפואה

זיהום ■
סביבתי

(העו הירוקים״ ״התנינים למאמר בקשר
 הסביבתי הזיהום בעיית ):1758 הזה לם

ל מוצא ואני מאוד חמורה בעיני ניראית
 שנמצאה מקום באותו אותר, להעמיד נכון

ה לישובי מזורזת מיקלסים בניית בעיית
הירדן. בעמק ספר

משרד־ממשלתי להקים יש דעתי לפי

 פתיחת למנוע סמכויות לו שיהיו מיוחד
מת מתקין ואינו במידה תעשייתי מפעל

 מידה (באותה סביבתי. זיהום למניעת קן
 להתחיל תעשייתי למפעל מרשים שאין

 סניטריים מתקנים עדיין אין באם לפעול
שימוש). ובתי מקלחות כגון

 בניית מימון של הכספית המעמסה את
 על להטיל יש סביבתי זיהום נגד מתקן

ההכנסה. מם נציבות
 החוק פי על שמחוייב תעשייתי מפעל
 ישוחרר סביבתי זיהום נגד מתקן להקים

 הסכום לגובה בהתאם הכנסה מס מתשלום
סבי זיהום למניעת המתקן למען ששילם

בתי.
יקנעם דור, אדריאן

 ידידה ■
מהפסים

 בהעולם בן־אמוץ דן של מאמרו את קראתי
 יהודי מצב את השווה בו ),1757( הזה

 והביא ישראל ערביי למצב ברית־ר,מועצות
לראייה. פאהום ואליד את

 י־ שמיים לרחמי זקוק בן־אמוץ אתה
ה מן לגמרי ירדת פסיכיאטרית. לבדיקה

פסים.
תל־אביב נדר, נ.

המתנחל ■
המילואים ואיש

 כתבה פורסמה ,1762 הזה בהעולם )1
 יצחק מר מרשי על הרע לשון המוציאה

חברון. ממתנחלי שמעון,
 הן התקרית של הנכונות העובדות )2

אלה:
 הינו בו שמדובר הטלפון מכשיר א.
ציבורי. ולא פרטי
ישי של האוכל בחדר נמצא המכשיר ב.
חברון. מתנחלי בת

 לטלפן, ביקש המלואים חייל כאשר ג•
 הישיבה שאנשי בעת שבת בליל זה היה
שבת. זמירות שרו
 מכשיר מצוי המלואים חיילי לרשות ד.

 וכאשר הצבאי המימשל במשרדי טלפון
 מאנשי מי ע״י לשם המלואים איש הופנה

 לי, נוח לא ״במימשל השיב: הישיבה,
 איתך לי נוח איתם, להסתכסך רוצה אינני

להסתכסך.״
 חריפה תגובה ע״י המלואים, איש ה.

ל שגרם הוא שחצני ודיבור ופוגענית
ה״תקרית.״ של יתר חידוד

 עצמו הציג המלואים, איש חזר למחרת ו.
כ לכם.״ אראה ״אני ואיים: כ״קומוניסט״

נת כך על תגובה
ה את לעזוב בקש

 כאמור אשר מקום,
 פרטי, מקום הינו
 הישיבה. מן חלק

 סגר שיצא, לאחר
 שמעון יצחק מר
ו מבחוץ הדלת את

ה את עליו אסר
 זה בשלב כניסה.

 המלואים איש גתן
 שמעון יצחק למר

 מ־ היינו ״ראשיה,״
כוו אשר כת־ראש,

ברם פניו! אל נה
 אינסטינקטיבית עצמו על הגן שמעון יצחק

ה נפגע מכך כתוצאה הראש. הורדת ע״י
ה גם אך בפיו, נפגע המלואים איש פוגע,
בדייד,. היא נפלו שיניו כי ידיעה

 משלבי שלב בשום כי מדגיש הנני ז.
 את שמעון יצחק מר הרים לא התקרית

 איש היה התוקף המלואים; איש על ידיו
 שמעון יצחק מר של ״חטאו״ וכל המלואים

בהצלתה. שהתגונן בכך, אלא היה לא
 נעצר שמעון יצחק מר כי הידיעה גם ח.
בדוייה. הינד•
 ו״להכ־ בשחצנות נהגו שלא לאנשים ט.
 בשבת, אף לטלפן, פעם לא אופשר עיס״

אחר. בחדר המצוי מטלפון
תל-אביב העצני, אריקים עו״ד

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרח. אותם לנסח מתבקשים

 תמד למצרפים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות

1766 הזה העולם8




