
מכתבים
)9 מעמוד (המשך

 אסוסי־ מעורר מעורטלות נערות שיסוי
 ע״י שנעשה ■בשיסוי בלתי־נעימות אציות
יהודים. על בגולה ישראל שונאי

 מוכיח להיות הזה העולם חייב לדעתי
 של זכותם כולל :אזרח כל עבור בשער

דתיים. אזרחים
רמת־גן נוכיץ, אלבס

שאלה 8

החדש לעולה
המל מן שיצאו בחורים אותם עם מה
תמ לבטח ? כיום הם היכן ז בחיים חמה
 אצל עדיין וגרים נשואים מהם רבים צא

הוריהם.
 נקלט לכאן, הבא חדש עולה ואילו

חדשה. בדירה הראשון ביומו
 זה עלייה קליטת בהם. צרה שעיני לא
 אבל כאחד. לאומית וחובה חיובי, דבר
להו אני רוצה רבותי: אליכם לי דבר
 והסכומים התרומות, כל על לכם דות

 היתה זו הדחק, בשעת לנו ששלחתם
 המלחמתי במאמץ שלכם ההשתתפות

 בארץ פה לפעול דעתכם מה אבל: שלנו.
7 לבטחונה

וביישו ספר באזורי תחיישבו לא מדוע
 מדוע לידיים. המשוועים מרוחקים בים

 דירה לו ניתנה שלא עולה אותו שובת
 עצמכם תרגישו לא מדוע הארץ? במרכז

ם פעילים שותפים כ פ ו ג אר לבניין ב
ארצכם? צנו

ירושלים גלעד, רמי

מי ■

האחראי?!
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לק נמאס ובאמת נמאס, נמאס, נמאס,
דיין. על השמצות רוא

 שהכתבה כמובן ? אחראי מי ולעניין
 תשומת־לב. למשוך בכדי רק באה

הזה מהסוג התקפה היתה לא ולו

סער מתי
!נמאס

 גם האם במזוודה, תופת פצצת זו והיתר,
אשמים. היינו אז

 נציגתה ובעיקר שצרפת כשמש ברור
ה ברצח אשמים פרנס איר התעופתית

מתועב.
 להתבצע חייבות הנוסעים בכלי בדיקות

 אדם ורק על־כך עוררין ואין בנמל־האם
 את לסלף יכול מהנושא, כל־כך הרחוק
האמת.

וזל־אביב סער, מתי

״מצור" ■

בטלוויזיה
ב שעבר בשבוע שהוצג מצור הסרט
 מבין לא אני מגוחך. סרט הוא טלוויזיה

הקולנוע. בתי את בגללו השביתו מדוע
לבי הרעב הישראלי הקהל המסקנה:

 לא כי זבל, מיני כל לאכול מוכן דור,
מזה. טוב ראה

רמת־גן מצליח, משה

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עריסות
למכתביחם. נות
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