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:מכובד — הבנות שירות
 בצה״ל שירתו מבנותיו ששלוש כאב.
 אני כיום. בו משרתת רביעית ובת בעבר

 בשאלת שנעשה הסחר־מכר על ונכלם בוש
 הקואליציוניים השותפים בין הבנות גיוס

ה עצם ואגודת־ישראל. מח״ל החדשים,
כב כיום, מכירים הליכוד שאנשי עובדה

 בגיוס הקלות לעשות שצריך בכך יכול,
 אגודת־ טיעוני את ומקבלים דתיות, בנות

 שהשמיעו לטענות הכשר נותן ישראל,
הגיוס. נגד השנים כל אגודת־ישראל אנשי

 אגודת- אנישי של העיקרית טענתם והרי
 זקוקה המדינה שאין היתר. לא ישראל

 בצד הבנות ששירות אלא בנותיה, לשירות
 לכבודן ומסוכן משחית הוא בצבא החיילים

 השתמשו, האגודה אנשי אלה. בנות של
 בצה״ל הנדשרתות הבנות נגד למעשה,
 מעז שאינני יותר, הרבה חריפות במילים

 בכל לפגוע שלא כדי הכתב על להעלותן
בנותי. גם ובתוכן בצה״ל ששירתו החיילות
 הצדקת פירושה האגודה, טיעוני קבלת
 כדי ביו יש בצה״ל בנות ששירות טענתה

ח את לחלל  מוזר אלה. בנות של כנו
 כל־כך בה שיש ד״ש. כמו מיפלגה שדווקא

 היא וגנראלים־לשעבר, אנשי־ביטחון הרבה
כזה. ומבייש פסול לטיעון גושפנקה שנותנת

נתניה א.חי,
זיק האביר עליזות

 א.ס״ ״מר התואר מאחרי כי מנחש אני
 בעיתון החדשים הספרים מדור של עורכו
 של הצנועה אישיותו מסתתרת י.א.״ הערב

 אולי (או ח.מ. הואיל שאותה מטה. החתום
מרמרי) ,חנוך פישוט, :ההברקה על נוותר

 הזה (העולם עיתונכם של 2 בעמוד להזכיר
.18 בעמוד שהתפרסם )2075

 אי־ההצלחה על מתמרמר כשמו, מרמרי,
 הוא והח״ס זיק, האביר עלילות סיפרו של

 מתוך ״כנראה בה, האשמים אחד כנראה
 ידוע החשבונות טיב גם משלו.״ חשבונות
באצבע. אותו עשו לא היטב. למרמרי

למיקצוע.״ קונקורנט גם הוא ״א.ם. •
 אהד עם מישפטי בעימות בזמנו בא •

המחברים.
 השורות לכותב הוא מדי גדול כבוד ובכן,

 אבל למיקצוע, כקונקורנט להיחשב האלה
 אף עם מי-שםטי לעימות בא לא מעולם

 הקדיש שמרמרי הספר של מהמחברים אחד
בעיתון. אחד עמוד רק צניעות, ברוב לו,

 להעלות יכול אינך מדוע מרמרי, מרמרי
ן מרושעים פחות דברים שום דעתך על.

 למשל, י ניכר באיחור הגיע שהספר למשל,
 יבול בגלל אבל נכתבה, אודותיו שהרשימה

 היא הספר, שבוע לקראת המהמם הספרים
 חלילה) לבדה, (לא בדפוס וממתינה מונחת

 אין אלה שורות לכותב שבו מקום —
 שיש למשל׳ המתרחש? על שליטה שום

מצלי קצת (וגם המשתדלים בעולם אנשים
חש לניהול הזדמנות כל לנצל שלא חים)

 •שבהם במקרים ובייחוד אישיים, בונות
? אי״שיים חשבונות להם ן י א

 רשימה אותה אם מרמרי. משהו, ועוד
 שלא (בחיי, בעיניך חשובה כל-כך היתה

 עלה לא מדוע — כזאת) דעתי על העליתי
 אולי :ולברר טלפון להרים דעתך על

 אותו גנב השליח אולי הגיע? לא הספר
 אחר? משהו קרה אולי מהדואר? בדרכו
העובדות את לבדר כל־כד לד קשה מדוע

 כל־כך לד קל זאת ולעומת הפ&וטות,
 ולה־שסיץ מכונת־הכתיבה מול להתיישב

? בדפוס
 לך יתברר אולי קצת, תחשוב אם

את להכשיל עלולה כזאת •ששיטת־עבודה

סלע
אשם מי לברר

 את וגם ביותר, והצודקים היפים הרעיונות
 היפים הרעיונות בעלי שמחברים הספרים

והצודקים.
 תל־אביב סלע, אדרי

 העולם מעורכי לשעבר סלע, אורי •
 הדפוס ממכבש המדור כותב כיום הוא הזה,

אחרונות. ידיעות בצהרון
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באוסטריהנופש
המקסימה

מלץן ץוירוח כולל ליום, $ 9.00 מ- החל

 יערות אגמי□, ליד רומנטית לחופשה צא
המקסימה, באוסטריה ונהרות
באירופה. כיום ביותר הזולים שהם במחירים
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 מטבט הקצבת שבה אירופית חמד אוסטריה-פינת
נפלא. בילוי לכם ומאפשרת יותר שווה שלכם החוי-!

 הנסיעות סוכני אצל להשיג מפורטת חוברת
 אוסטריים, אויר נתיבי במשרדי או

תל-אביב 03־53535,טל.12רחיטרומפלדור
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