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 מוקה להצביע אם המתלבט הציבור מול
 על־ידי שהוצע אחד של דבת־יוקדה בפוזה
 אומר הוא ואם לראשות־הממשלה. מוקד
 את לשקול יש הרי מוקה להצביע שאין

ברצינות. דבריו
 מוקד של מוסמך פורום איזה יודע אינני

 לפני בן־אהדון של מועמדותו בהצעת דן
 כי לי ברור המדינה. נשיא לפני שהובאה

 חכמי התרכזו שבו פורום זה היה לא
 בלתי-מנוצל ריכוז במוקד יש וחבל. מוקה

 בכל- אולי וחכמים. נבונים אנשים של
 יום- עד לפחות בעתיד, בהם ייעזרו זאת

 אחוז את לעבור כדי פשוט הבחירות,
החמימה.

 ירושלים ספירו, גדעון

לו סכים פסים
 מדינת דגל את לשנות מציע הייתי
הכחו הפסים שני שבמקום בצורה ישראל

הפסים יקיפו באמצע, בו העוברים לים

 זקוקים אנחנו מסביב. הדגל את הכחולים
 יוצר, שמח, יותר, עליז יותר, יפה לדגל

שמח. תמיד לנו שיהיה
 רמת-גו פוני, ישראל

 הצייר הכין פוגל, הקורא לבקשת •
עליזים. לדיגלי־לאוס רעיונות כמה פרי

כדגה הכדורגל
ההת על שנתב שכתבכם, סבור אינני
 בעקבות גיבעת־אולגה, בשכונת פרעויות

 (העולם המקומית הכדורגל קבוצת פיזור
 במקומות הבעייה. לעומק ירד )2052 הזה
 הרבה הוא הכדורגל גיבעת־אולגה כמו

 המלכד דבק זהו תחביב. או מספורט יותר
 המקומית. הקהילה אנשי כל את ומחבר

 לתושבים משותפים דברים מאד מעט יש
 במילואים, השירות מילבד בגיבעת־אולגה.

 בבית־הקול־ והפגישות מס־ההכנסה ׳תשלום
 מיוחד למשהו זקוקים הם המקומי. נוע

 להם ושייתן שכונתם את שיאפיין להם,
למקום. השתייכותם על מקומית גאווה מעט

 כזה, מלכד סמל מהם לוקחים כאשר
 עשתונותיהם את מאבדים שהם פלא אין

אלימה. התפרעות לידי עד ומגיעים
חדרה חפץ, י.

 ההתאחדות החלטת עם מסכים אינני
 הפועל קבוצת את להעניש לכדורגל

 העונה, למשך אותה ולפזר גיבעת-אולגה
 ממיש־ באחד שהתפרע אוהד-נדורגל בגלל

 הקבוצה את לפזר במקום לדעתי, הקיה.
 הראוי מן פעילותה, המשך את בכך ולסבן

של ליגה תקים לכדורגל שההתאחדות

 תרצה לא קבוצה אף המתפרעים, בליגת
להתפרע. יותר

בת־יס ,צורין,ל נפתלי

בהיכל אי־תרבות
 ב״היכל- שעבר בשבוע עיני שראו מה

 היה תרבות. מלהיות מאד רחוק התרבות״
 ת״זמורת- קונצרט שם שנערך בעת זה

הקונ (אנגליה). מאסקם הסימפונית ׳הנוער
 לתרבות־נוער האגף בחסות נערך צרט

 יצחק ראש־העייד שסגן תל-אביב, בעיריית
 אחד ביזיון היה זה בראשו. עומד ארצי
גדול.

 בתי- תלמידי רבים, בני־גוער היו בקהל
 הפיצה שם בעיר, וימועדוני-הנוער הספד

 סימלי. במחיר מהכרטיסים חלק העיריה
 תרבות לקידום ברוכה פעולה לכאורה,

 להביא שכדי שכח מישהו אך בעיר, הנועד
 להכינו יש קלאסיית, מוסיקה לקונצרט נוער
 קהל באותו היטב היה ניכר מראש, היטב
כזו. הכנה עבר לא שהוא צעיר,

 שוחחו נערים רב, היה ביציעים הרעש
 ומחאו אכלו באולם, הסתובבו ביניהם,

 היתר, הסיום לקראת הנגינה. באמצע כפיים
 לציין שראוי למרות החוצה, רבה נהירה

 הנקלטים קלילים קטעים כללה שהתוכנית
 בהאזנה מורגל שאיינו מי אצל גם היטב

למוסיקה.
 האגף־לתרבות היה שאילו ספק אין

 היו והמודים מתאימות, הנחיות מעביר
ב עימם ויושבים תלמידיהם את מנחים
 אותם אצל שנשאר הרושם היה אולם׳

 הנוער על מאנגליה, צעירים נגנים 110
חיובי. — הישראלי

 ה- ״חברי בין.,השאר: נכתב, ביתוכניה
 הראשון לביקורם רבות התכוננו תיזמורת

המסו מן משהו ללמוד ומקווים בישראל...
 ישראל״. עם של החברתי והמיבנה רת

זו? בדרך האומנם

חולון קולן, •5?חיובית תופעה

 כדי עיתונכם דפי את לנצל רוצה אני
נתן, אייבי לספן־השלום חמה ברנה לשלוח

 תעלת- את לחצות במשימתו שהצליח
התו אחת הוא נתן אייבי לדעתי, סואץ.
הפו ועל במדינה, ביותר החיוביות פעות

 ממנו ללמוד המי׳פלגות ועסקני ליטיקאים
 טובת־הנאה. ללא רעיון למען פועלים כיצד

 לעשות מדינת־ישראל שעל סבורה אני
 שבשנה כדי לחצים ולהפעיל מאמצים

נתן. לאייבי לשלום נובל פרם יוענק הבאה
תל־אביב פאר, דפגה

צודקת לעולט טעות
 הימים באחד מצאתי הבאה הכותרת את

 בסדר, היא הכותרת אחרונות. בידיעות
מתחתיה. שנכתב למה שימו־לב אבל
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 השופם לעיני בנית־המשכט,
האזרח על השוטו הסתער

ד עס שזחס ב* בו שחשד לאחד בבות החוצה אותו לגדוד ניסה עזג ^ מו צ ע

 כל יועברו זו לליגה מתפרעות. קבוצות
מתפר אוהדיהן, או ששחקניהן, הקבוצות

 להיות עשויה כזאת לליגה במיגרשים. עים
 קבוצה אוהדי שכן, ומחנכת. מרסנת השפעה

 אוהדי או שחקני נגד להתפרע יעזו לא
 שגם שידעו כיוון זו, בליגה אחרת ׳קבוצה

שיש החוק נגדם. להתפרע מסוגלים אלה
 מאזן־האימה. חוק יהיה זאת בליגה לוט

מישחקים של שנה אחרי — לי ותאמינו

 לשוחח לבנאדם אסור נבר הגענו? לאן
 1* גם אצלנו יאסרו מעט עוד עצמו? עם

 בגלל רק ולא שחושבים, מחשבות בגלל
עצמם. עם מדברים שאנשים דברים

תל־אביב ידצקי, חיים
הידי מגוף שמסתבר כפי הכותרת, •
 באזרח חשד השוטר כי לומר התכוונה עה,

עצמו.״ ״עם ולא עצור,״ ״עם ששוחח


