
 בשלושה הגר ילדים מרובת משפחה
חדרים.

 ממשלת־ישראל יכולה אין כמו־בן
 להשכרה דירות לבנות לעצמה להרשות

 לחדר. ל״י 30— של שכירות תמורת
 הבית בעל רק לעצמו להרשות יכול זאת

בישראל.
 הצעירים הזוגות נציגי כי מציע אני

 ויקבלו הבתים בעלי להתאחדות יפנו
ומבו עשירים של כתובות אלפי מהם

 של בצפיפות חינם כמעט הגרים ססים
 מדוע יבינו ואז ומעלה. הדרים לשני נפש

 שאין ל״י אלפי עשרות לשלם עליהם
 חייבת ולמי דירה, רכישת עבור להם

דירה. הממשלה
חיפה לנדאו, א.

לי=ליד י
השנה

 ראוי 1972 והדיור האוכלוסייה מיפקד
 ״,1972 השנה ״ליכלוך לתואר בהחלט

סיבות: כמה בגלל
להג בכוונה עוות, ״דת״ הסעיף א)
במדינה. הדתיים מיספר את דיל

 הבית, שטח את לציין דרישה אין ב)
ל וזאת בלבד, החדרים מיספר את אלא

 הנזקקות המשפחות מיספר הקטנת מטרת
מו הרשמית (הסטטיסטיקה דיור לפיתרון

 — לחדר נפשות 3ב־ הגבול את צאת
 חדרון או מ״ר, 100 של חדר זה ויהיה

אמות). 4x4 של צר
 הערבי. הלאום מן התעלמות ג)

הו קיבלו הפוקדים ביותר: והחשוב
ן הכל ולכתוב לסמן ראה ו ר פ י ע  ב

! ד ב ל ב
אח לתקן אפשר טעויות איזה אזרח!

ד ה ש רי ק ו א פ צ ! י ן ך ת י ב מ
ש הרגשה לי יש כאן. מסריח משהו
ל מוזרות יראו הזה המיפקד תוצאות

מאיתנו. רבים
 הזה המיפקד שמטרת ההרגשה לי יש
מידע. מסירת במקום תעמולה היא

תל-אביב עידו, אילן
 כיעל ■

נפש
 ״הקומנדו 4814 הזה״ ״העולם

 דתיים בין הקרב על נוביץ,״ ר׳ נגד
בחוף־״שרתון״. וחילוניים

 את ובצילומים במלל שתיארה הרשימה
 נפשן, על הנמלטות הנועזות חווה בנות

 המתרחצים מפני בחוף־שרתון, חשופות
 — בגדיהם את שנטלו לאחר הדתיים
נדירים. ושאט־נפש גועל בי עוררה

מ חלק אותו מתעב אני דתי; אינני
 לביזנס דתו את ההופך הדתי הציבור
 אבל צבאי. משירות להשתמטות ולפתח
ה דתיים ביהודים להתעללות ועד מכאן
רב. מרחק
 המציאה על שש שכתבכם מניח אני

 של בדמותן הדעת, בהיסח לו שנזדמנה
 שחירפו הנועזות, חוף־שרוזון מתרוממות
 האימה. מטילי השם יראי מול נפשותיהן

 את לפרסם העורך החליט טעם מה אך
 ממני פליאה — הזאת המחליאה הטינופת

אדע. ולא
 תל־אביב גרוסמן, יעקב

אסוםיאציות ■

בלתי־געימווו
נפ רחיצה לחוף זקוק לא אישית אני

ב״קרב״ להשתתף נכון זאת ובכל — רד

נוביץ אלבס
בשער מוכיח

ד ג  דתיים אזרחים זכות על הקומנדו נ
נפרד. לחוף
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