
מכתבים
צודקת לעולם טעות

 ?ויחתו חצות: *יחת 23.53
 בר־יוסד־ רבקוז הד״ר של
 ה־ לשחרור ״התנועח על

ההזיות" ושריפת אשה

 31.1.75 ״הארץ',
ירושלים חת, קוכי

ש מבדיקת-לב הלק כאן מצרף הנני
ה הוא המעניין בקארדיוגרם. נעשתה
 (עוד הרישמי הטופס על הקבועה הדפסה

 קופת־חולים במקום בו). השימוש לפני
״קאפוס-חוליס.״ במקור, נכתב,

 של דעתה זוהי האם רק היא הבעייה
 סיכויי- על או עצמה, על קופת-חוילים

 לבדיקות הנזקקים חולי־הלב של ההבראה
הנ״ל.

אביב תל־ כר, עמוס

וקדחת ספחת
מוכר קרייודשמונה פורחת, השקדייה

 בית- נידחת, שלומי מקופחת, חצור חת,
 מיצפח־רמון מודתחת, ירוחם מוזנחת, שאן

תופחת. האבטלה נשכחת,
 לי, מעלה-האדומים גלילי. לי, טוב מה

לי!
 קריית־אתא כרגע, כתן

חמסנ׳ים מילחמת
 מיל- של בעיצומה זח מיכתב כותב אני
 אלא יום־הכיפורים, מילחמת לא חמה.

 המנסה אישית, אפורה, עיקשת, מילחמה
 זוהי וגישה, תודעת־ציבור ולקבור להרוס

 הכל לעשות המוכנים באלמנטים מילחמתי
 עד ממנה אחדל ולא בסף. בצע למען

וההגינות. הצדק שינצחו
 טסו- מסוג אנשים ראו האחרונה בשנה

 גופו אל להתקרב ונוח קל הנה כי יים,
 להם, מתאים מונח בעזרת האדם, של

ב להשתמש החלו הם ״המסג׳ים.״ והוא
 אוננות בגון מגונים, למעשים זו הסוואה

כבתי־בושת. יותר גרוע ואף
שבאמ אמצעי־התיקשורת, את עורר זה
 הסבירו למיניהם ומאמרים תעמולה צעות
 השם תחת מפוקפקים עסקים לפתח ועזרו

 לבילבול גרמה זו עובדה .״,מסג ״מכוני
 שלו. כולו הוא מכך שההפסד הציבור,

 אמיתי טיפול־מסג׳ הציבור מאבד בכך כי
גופני. לסבל מרפא המביא ונכון,
 (העולם בשמי להשתמש שניסה ומי

 אמיתי, ציביון למעשיו לתת כדי )1952 הזה
 העונש. בא רמאות כל שעל כבר ראה
!להונאה הקץ מייד יושם

תל־אביב אדם,"״

הנשים שיר שרה שרה
מו שנת־האשה־הבינלאומית, ,1975 שנת

 שרה אף ללא ישראל ממשלת את צאת
אחת.

כ רואה בישראל הפמיניסטית התנועה
ה קידום — המיידיות ממטרותיה אחת

ב הנשים של הציבורית־פוליטית פעילות
 ולפיכך, מצבן. לשיפור כצעד ישראל,

 שרות גם לראות השאר, בין היא, ׳שאיפתנו
כחברות־ממשלה.

 שר־ההס* של התפטרותו שלאור מאחר
 שרי בין מקום התפנה יריב אהרון מר ברה

ה ההזדמנות שזוהי לנו נראה הממשלה,
 שרה וחיוני: חדש תפקיד ליצור מתאימה
נשים. לענייני

)10 בעמוד (המשך

 צעיר עוף
לבישול ומוכן
מיוחד במחיר

הק״ג ■ כ*
 לתקופה היא ההוזלה הבית, עקרת
בלבד. קצרה
 העוף את קני ההזדמנות. את נצלי

בשקית. הארוז
 של השרשרת בחנויות להשיג ניתן

 ובאיטליזיט והשופרסל הסופרמרקט
המובחרים.
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