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מכתבים
של הפוליטיקאים כל בין ביותר הטוב לוג
 ארכיאולוגים השם׳ ברוך לנו, ויש — נו

 האוספים על־פי לשפוט אם ביניהם, רבים
להע הצליח הוא אם שבבתיהם. היקרים

 הציבורית הבמה אל הנשייה מתחום לות
 מפכ״ל־המישטרה כמו נשכחים טיפוסים
 פרס לו מגיע — קופל פינחס לשעבר,
בארכיאולוגיה. ישראל

נתניה איינהורן, יעקב
באוטובוס ייסע השר

 ברצוני הזה, העולם של חדש כקורא
ה לפעילותו המלאה הערכתי את להביע

 שיש הסתייגויות אי-אילו למרות חיונית,
 את להעיר רוצה הייתי זו בהזדמנות לי.

מעניין. לפרט תשומת־ליבכם
 ויק- שר־הבריאות, מגיע רב זמן מזה

 תכופים פרטיים לביקורים שם־טוב, טור
 עושה הוא חברון. שברחוב בשכונתנו

 המדינה. של הוולוו במכונית כמובן, זאת,
 זאת יעשה לא ״למה השאלה: נשאלת

ז״ באוטובוס השר
לנ שר בשביל פחיתות־כבוד זוהי האם

מ השר חושש שמע או באוטובוס, סוע
 אוטו- קבלת לשם עליו המונית התנפלות
 שם־טוב מר ובטוח, נינוח הייה גראפים?

 אוטוגראף. אצלנו' ממך יבקשו לא הנכבד,
באו הפרטיים לביקוריו תבוא אם אבל

תש אתה במכונית־שרד, במקומות טובוס
 רק להשמיע במקום אישי, מופת גם מש

נבובות. מליצות
 ירושלים לוי, עמרם

לסולידאריות אות
 מ־ טאוויל לריימונדה גלוי מיכתב זהו

ראמללה.
בעי קראתי הנכבדה. ריימונדה גברת

 שהשיל- ממושך. במעצר־בית די שלא תון
הו עוד עלייך, הטילו הבטחוניים טונות
לביקו מוחלט איסור — נוספת גזירה סיפו
וקרובים. ידידים של בביתך רים

 לבקרך, אוכל שלא כך על מצטער אני
 ונד ,הזדעזעות את פנים־אל־פנים ולהביע

 השילטון של הברוטאלי היחס על חאתי
פעי נגד הכבושים, בשטחים ״הליבראלי״

 מיש- יש אם והלאומית. הציבורית לותך
 מדוע — ובשומרון ביהודה ליבראלי טר
ליבראלי? מישפט גם שם אין

נר,ריר, פומרנץ, אליעזר
מיכרה״זהב — בעלי-חרכב

הצטער הזה, העולם של מושבע כקורא
צי למערכה יצאתם שלא על רב צער תי

 תעריפי- על חברות־הביטוח נגד בורית
 גזילת בבחינת שהם החדשים, הביטוח
העו כמו עיתון היה צריך לדעתי הציבור.

למסע־ קוראיו, את לפחות לארגן, הזה לם

 הזה. השוד־לאור־דיום נגד המוני מחאה
לכ אבנרי אורי הגיע שנים כעשר לפני
ה שהציבור חוק־לשון־הרע, בזכות נסת

 את הופך היה אם נגדו. התקומם חופשי
לד החדש, ביטוח־הרכב חוק נגד המאבק

 לכנסת שוב נכנס אבנרי היה פוליטי, גל
זה. חוק-עושק נגד המילחמה גבי על

פתח־תיקווה צכיקה, נ.

 מיב־ הם במדינה הפרטי הרכב ...בעלי
 אותם לחלוב יכולה שהממשלה רה־זהב,

 את מגבירה שהממשלה וככל ועוד. עוד
 מתרבה כך בעלי-המכוניות, על הלחצים
 כל אומנם אם במדינה. המכוניות ,מיספר

ה המיסים נגד המתקוממים בעלי־הרכב,
 רובם היו צודקים, היו עליהם מוטלים
 לנסוע ומתחילים כלי־ריכבם את מוכרים
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 אבל היה, זה מי זוכרת לא אני
לשכוח אפשר שאי משהו בו היה

במגס
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מובחרות בחנויות להשיג

ם 20487 הזה העול


