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מכתבים
)4 מעמוד (המשך

ה ציבור אל פנייה של בדרך שיכנוע,
 בחנויות מלקנות להימנע בבקשה לקוחות

 בחורים בהן) שמועסקים (או שבעליהן
צעירים.

אש ההצעה, בכדאיות שהשתכנעו במידה
התו בחקר יכולתי ככל לעזור מאוד מח

דר ובהצעת והשלכותיה, צדדיה על פעה׳
בה. להילחם שונות כים

חיפה אר״י־גור, יהודה

מישרד־העינויים
 נאלצתי בספטמבר, 18ה־ חמישי, ביום
 להזמין על־מנת למישרד־הרישוי לפנות
 תחנת־ מול נמצא (המישרד לטסט מועד
הו בתל-אביב). גני-התערוכה ליד הדלק
 ש- מאחר בבוקר, 6 בשעה במקום פעתי

הופ אליו. בפונים כעמוס ידוע המישרד
מוד הודעה היתד, הדלת כשעל־גבי תעתי
״.10ב־ ייפתח ״המישרד בקת:

 עשוי זו, הודעה רואה שהיה עובר־אורח
 כלל. עבודה אין שלמישרד לחשוב היה

 לבזבז לא כדי ,10 עד להמתין נאלצתי
נוסף. ויום־עבודה נוסף זמן

לעשרו הממתינים, שכל לציין מיותר
 11 בשעה נפתח והמישרד אוכזבו, תיהם,

 בילבד, זו ולא שערורייה! ממש בדיוק!
המו למורי־הנהיגה, עדיפות ניתנה אלא

יום. מדי שם פיעים
 מאחר המלא, שמי את לפרסם לא אבקש

 את לזכור עלולים והם טסט, לפני שאני
היטב. שמי

גבעתיים צ., י.

ריח יש לשלום
 השרו- כישראל, מדינה של משר־ביטחון

 מילחמה, או שלום של במתח יום־יום ייה
 של מינימלית לידיעה לצפות היה אפשר
האנגלית. השפה
 של נאומו לשמוע ומוזר, משונה זה היד,

ב ששודר באמריקה, פרם שימעון השר
 הוא כאשר ),19.9.75( השבוע יומן תוכנית
(שלום), ?0300 המילה את לומר התכוון

 פצועים- האחרונה, המילחמה פצועי חברה,
 החלו׳ כוח-רצונם בזכות רק אשר אנושים
 מהם אחד אף ולעבודתם. לבתיהם חוזרים

 אינו מהם ואיש לצל״ש, מועמד אינו
 • ל- לחזור ביקשו כולם בבית־החייל. עובד

 רגל ללא וזאת, — לשדר, לרפת, טרקטור,
יד. או

 המתאימה עבודה השגת כי אומר אתה
 מיגבלות עקב פוטרת אך למיגבלותיך,

? לכך נוספות סיבות היו לא האם — אלו
 רגב, אלי בשם טרקטוריסט, בחור׳ קיים

 ב־ ושותק במילחמת־ההתשה נפצע אשר
 תוכל כיום נכות). 10070(התחתון פלג־גופו

ה בדרום כבד מכני בציוד נוהג למצאו
 תפורה זו עבודה לדעתך, האם ובסיני. ארץ
הפיסיות? מיגבלותיו לפי

 ״להלביש יכולתך עצם כי ספק אין
 הרופא, של ראשו על (כימעט) כיסא״
 לחפש להמשיך חזק די אתה כי מוכיח
בה. ולהתמיד — מתאימה עבודה
ה בגין לוותר, מתעקש אתה אם אך

 שלך פינקס־ד,מילואים על שפירטת, סיבות
 אין — זאת ועשה קום — אזרחותך ועל
בינינו. לשכמותך זקוקים אנו

מעברות קיבוץ רגב, שמדליק

חוקית נאצית מיכלגה
בקלי וקיימת: חיה הנאצית המיפלגה

 של סניף פעיל ארצות־הברית, פורניה,
 בטלוויזיה, מופיעים ראשיה שכזו. מיפלגה

 ש״היהודים ומסבירים ובעיתונות, ברדיו
 1 ב־ באינפלציה, בחוסר-העבודה, אשמים״

באונם. ברצח, הכלכלי, משבר
 כביכול, הוקמה, הליגה־להגנה־יהודית

 ויהדות ארצות־הברית יהודי על להגן כדי
 בהנאה מחייכים רבים ישראלים העולם.

 ערא- על ברצח מאיימים כשחברי־הליגה
 אל פצצה מטילים קיסינג׳ר, על או פאת

 יורוק (סול בנידיורק יהודי אמרגן מישרדי
 מזכירתו), את כך כדי תוך והורגים —
הקונ של מישרד־הקבלר, את כובשים או

 ן פינוי על ״למחות כדי הישראלית, סוליה
המשוחררים״. השטחים

בארצות־הברית, יהודי ואף ישראלי, שום

בכיתו* סטיוארט מנהיג
שולי״ עניין ״זה

 עשה זאת (שתן). ?1$$כ־ זאת וביטא
התוכנית. במשך פעמים מיספר

ה רי חיפה כר, א

הנכות על "5״טרמ
 הקורא של מיכתבו על להגיב ברצוני

 ״דרך- ),1984 הזה (העולם שלום אלימלך
פצוע־צה״ל״. של הייסורים

 מייצג אתה כי ספק אין היקר, אלימלך
 אחוזי- כמה על מאבק של פסולה, תופעה

ל כנכד,־צר,״ל. בך ההכרה על — נכות
 לעבודה, לך לדאוג צריך צה״ל דעתך,

 — הטבות ולשאר חדשים לתגמולי-נכות
 ותעזור אצבע תנקוף שאתה מבלי וזאת,

לעצמך.
 בבית- 308 לחדר עצמך והטרח קום,
תמצא שם בתל־אביב, איכילוב החולים

 תליגה־נגד- (או הליגה פעולות על שמע לא
 ד,מיפ־ נגד למשל), בני־ברית, של השמצה

בארצות־הברית. החוקית הנאצית לגר,
 מגיפה. אינה היא גם ישראל מדינת

 בארצות־הברית אומדים שולי,״ אירגון ״זהו
ב כינו שאבותיהם ישראליים, דיפלומטים

 לפני היטלר של מיפלגתו את דומה תואר
בילבד. שנה ארבעים

ניו־יורק מסים, אלכם

שמות להזכיר לא
 לרר נעמי של יהלומיד, אודות בכתבה

 יורם של שמו מוזכר )1985 הזה (העולם
סוכני רציחות בפרשת כקשור לנדסברגר,

התצ היטלר. אדולף של תמונתו ליד *
טיימם. בלום־אנג׳לס פורסם לום
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