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מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 היא פנינה אמנם סלה? השיחרור תעודת

 את להרים אבל לפניה׳ חייה וכל 19 בת
 זה באלילת־המזל, ולהתגרות למעלה האף
לה. הכדאיים מהדברים לא

 כשחקנית תתפרסם עוד כי אומרת היא
 לה מציע אני כזאת, היא אם אז מוכשרת.

 להפיק. עומד שאני בסרט להופיע כאתגר
 ואז — סקסית כצעירה ולא 70 בת כזקנה
 שחקנית או בלוף היא אם יתגלה באמת

אמיתית.
 קריית־אתא סיפלזון, אכי

מחיים חשובים מיפים
 ב־ איש 20מ־ יותר נהרגו יומיים תוך

 שחקרו קציני־המישטרה תאונות־דרכים.
 כל היו לא כי טענו, התאונות סיבות את

מעור שהיו במכוניות מיכאניים ליקויים
 הן מדוע מבינים אין וכי בתאונות בת

 אמרו, אוגוסט,—יולי החודשים התחוללו.
 להיות צריך לא לתאונות. תמיד מועדים
 לנהגים קורה מה להבין כדי גדול מומחה

וה החום אלה. בחודשים הארץ בכבישי
 את מפחיתים הכוחות, את מתישים לחות

 בטוחני חושים. לאיבוד וגורמים העירנות
 מהתאונות ניכר חלק למנוע היה שניתן

 היו אילו הקיץ, בחודשי הארץ בכבישי
 אבל במזגני־אוויר. מצויירות המכוניות

 במצרכי־ נחשבים למכוניות מזגני־אוויר
ל מתקרב בשוק כיום ומחירם מותרות,

 חשבה אילו קטנה. ישנה מכונית מחיר
 תאו־ להפחתת ברצינות לפעול הממשלה

 לשחרר כל קודם חייבת היתה נות־הדרכים,
 מד ממיסים. במכוניות מזגני־האוויר את

 בתאו־ למילחמה לתרום עשויים גני־אוויר
 חגורות־הבטי־ מאשר יותר נות־הדרכים

 כנראה חשובות הממשלה בעיני אבל חות.
 בעלי־ רק האזרחים. מחיי יותר ההכנסות

 מזגנים לעצמם להרשות יכולים היכולת
 מופקרים הפשוטים האזרחים במכוניות.

ה הגורם שהם בקיץ, מזג־האוויר לתנאי
הח שר־התחבורה התאונות. לריבוי ישיר
כש מהיישוב, צחוק ערשה יעקבי, גד דש,
 אביזרי־מכוניות על המכס את מפחית הוא

 מזגן כמו חיוני אביזר ואילו מיותרים,
בלתי־מושג. חלום בגדר נשאר למכונית

תל-אביב נהרי, יעקב

בן־עמי שערוריית
התגו תהיינה מה לראות ציפיתי

 מס- ״שערוריית בפרשת גילוייכם על בות
 (העולם בן־עמי״ המיליונר של ההכנסה

 שום מצאתי לא להפתעתי ).1929 הזה
 ולא מס־ההכנסה משלטונות לא תגובה,

 סתם מדובר היה כאילו אחרים, בעיתונים
ב מבית־המישפט בגילויים ולא בהשמצה,

וב כהודאה, — שתיקה הוכחות. רוףצ
 שזאת להאמין מוכן אני הכחשה העדר

לר אוכל לפחות, עכשיו, המציאות. היא
מצפון. נקיפות בלי מס־ההכנסה את מות

חדרה ע.כי,

 ידוע בודד. מקרה אינה בן־עמי ...פרשת
 מגלים מס־ההכנסה ששילטונות מכבר זה

 דווקא הציבור, חשבון על מופלגת נדיבות
בעלי״המאה. כלפי

לוד ככר, די;ה

 בן־עמי עובד של מתרומתו ...התעלמתם
 לתפארת ערים ובהקמת הארץ לפיתוח
 להתייחם רישעות זו הפרטית. ביוזמתו

רגיל. קרקעות״ ״סוחר כאל אליו
נתניה קירשנכאום, כ.

 לתעלומת המפתח אם לבדוק ...כדאי
ההכ במס בן־עמי לעובד שניתנו ההקלות

 העמיד שבשעתו בכך, נמצא אינו נסה
 באשדוד קרקעות גלוי, באופן למכירה,
חצי־חינם. במחיר האוצר, לפקידי

בת-ים לוי, עזרא

האנראכאוטים מסע
 החקירה את תסיים אגרנט שוועדת ...עד
 יום־הכיפורים, מילחמת מחדלי בפרשת

חד ועדת־חקירה למנות כבר יהיה אפשר
ש הבאה, המילחמה מהדלי לחקירת שה

בקרוב. שתיפרוץ לנו מבטיחים
תל־אביב מלמד, נחמיה

 אוטופיה, הוא קאפקא של ...״המישפט״
אגר־ ועדת דו״ח סביב שקורה מה לעומת

תל־אביב א.שם־טוכ,

בחרמון
,10111 רובם יחסה. ונעלי עואסחדס סנדר. 1*

וזנו־וד 40 דקרום וסונרם רכס •□310־ חחרסון

נסקו□. דוכוווז כחברים. עויחקנרו ;־אלה
סאורווים ח״ם חוא• להם ווכו!ו סרווסוח, ו־רוח

ק חיים החרמון. בחי
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החרמון בחי? חיים
 אשר בחרמון,״ לחיות ״בואו

וקורץ אתכם מזמין הרחב חיקו
צוי------------אך לכם, שתהיו ר

 ולא מזלכם איתרע אולי ! 30 בני
 וגם ,1967 ביוני שם ״ביליתם״
 רחוקים הייתם 1973 באוקטובר

 את לפתח בואו אז משם.
ב ככתוב ישראל״, של ״שווייץ
הנלבבת. מודעה

 ותחכי- מילה כל בעיון קיראו
 והעיר חובבי־ים, אינכם אם מו.

 מפתה אינה מה, משום ימית,
 הקריר לחרמון בואו — אתכם

 על מייד תחשבו אל והשותת.
 שותתים. אחרים דברים גם דם.
 הנהדרים מהילדים דוגמה קחו

 ומתוקים שמנמנים — שבתמונה
 כך רק לב. כל ירחיב שמראם

 רגש, כל מפני מחוסן דור יגדל
 ואשם. גזל מתחושות חת שאינו
 בהשוואה הרבה, לא זה 2500

אוק במילחמת שנחלנו לניצחון
 דור לגדול יוכל כן רק טובר.
 ספורט הוא הסקי הרי כי אמיץ,

 חס- נתמלאה אם אולם, מסוכן.
החר של בחיקו המיכסה ושלום

צעי מבחירי 40 רק כי הסב, מון
 אל לשם, הוזמנו 30ח״ בני רינו

ביי הרי כנפיים, לפרוש תהססו
כפליים. יפה רות

שריד יונתן, צפירה

 ששכלה אם, של תגובתה זוהי
 יום־הכיפורים, במילחמת בנה את

 נווה־ מושב של המודעה לנויקרא
ב שהזמין ברמת־הגולן, אטי״ב

שאפ זזבר׳ה 40״ בעיתונות מודעות
 עם לחלוק ובעלי־יחמה״ תניים
 של המיוחד ״האתגר את חבריו
החרמון״. בחיק חיים

במלואה: המודעה נוסח וזה
יוז ובעלי שאפתנים חבר׳ה 40
 בנווה־ היושבים זוגות, רובם מה,

ה לרגלי שיתופי מושב אטי״ב,
 ומוכנים לכם מצפים — חרמון
 נוספים צעירים חבר׳ה 40 לקלוט

.30 גיל עד זוגות, רצוי כמותם,
 מוכנות כחברים, שיתקבלו לאלה
 ונכונו מרווחות, דירות במקום

ומסו מאורגנים חיים תנאי להם
 של האתגר — לכל ומעל דרים,

ם י י ק ח י ח . ב ן ו מ ר ח ה
 תעשייה חקלאות, ענפי על נוסף

 — במקום קיימים שכבר והארחה
כ החרמון אתר את יחד נפתח
 ונהפוך וסקי, תיירות־חורף מרכז
ישראל״. של ל״שווייץ אותו
לפ מתבקשים כמונו חבר׳ה רק

 נווה־ הכתובת: לפי בכתב, נות
 עבור: רמת־הגולן, החרמון, אטי״ב,

רכז־קליטה.
 בעלי אנשים לנו נחוצים כמו־כן

טי הארחה, אלו: בתחומים נסיון
 ציבור, שירותי חינוך, בילדים, פול

 כישורים ובעלי חשבונות, הנהלת
טכניים.

 אינם ועדת־אגרנט שמימצאי משום רק
 יאגנרי אורי של דיעותיזזם את תואמים
 את לכנות לעצמכם מרשים אתם ׳וחבריו,
 איזה האפשריים. כינויי־הגנאי בכל חבריה

 צריכה היא אם לוועדודחקירה, יש ערך
מראש? לה המוכתבות מסקנות לקבל

רמת-גן פרץ, גלעד
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