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מכתבים
ה והקואליציה השם בעזרת בביתו שב

רמלה לד., משה? ממשלתית
ב שמור הכותב של המלא שמו •

מערכת.

לאיטליה בולים
 בעיתונכם קראתי מיספר דקות לפני

מאי גאמביני מרקארלו של המיכתב את
 ישראליים בולים לשלוח המבקש טליה,
 מייד כך על כששמעתי החולה. לבתו

מת גם אני ישראלים. בולים לה שלחתי
 ולאסוף כיתתי, ילדי בין לעבור כוננת
 לה. לשלוח כדי נוספים ישראלים בולים

 בת שילדה בלתי־רגיל שזה יודעת אני
 אולם מיכתב, הזה להעולם כותבת עשר
 ונתקלתי בעיתון שדיפדפתי מאושרת אני

 ילדים הרבה יהיו שלהבא אקווה במיכתב.
 לני־ בולים ששלחו על לעיתון שיכתבו

' החולה. קולטה
רחובית אומיאל, מוריה

המיכשול את להסיר
 השתייכתי לא ומעולם — שייך אינני

 בישראל. ״שמאלני״ הנקרא למחנה —
 ״המאקסי־ עם נמניתי המדינה קום מאז

 של ברעיון מעולם דגלתי ולא מליסטים״
 ניצב אני עתה אולם טריטוריאלית. פשרה
 של-ממשלת מדיניותה נוכח ומופתע המום

 עם השלום את להקריב המוכנה הליכוד
רפיח. פיתחת ישובי מזבח על מצריים
ה־ בשטחים הישובים כי טענו תמיד

רפיח פיתחת־ מתיישבי קולה״,בכנס ״קוקה בקבוקי
דה־לוכס התיישבות

 והנה לשלום.״ מיכשול יהיו ״לא מוחזקים
 כמיכשול ניצב ישובים קומץ כי מסתבר,

 מצריים. עם הסכם להשגת בדרך עיקרי
 לקבל היודעת ונמרצת, תקיפה ממשלה
 של ממשלתו כמו אותם, ולבצע החלטות

 מיכשול להסיר חייבת היתה בגין, מנחם
 ייתכן לא מכבר. זה השלום מדרך זה

 הכף את יכריעו רפיח פיתחת שישובי
 השני מהצד נמצא האומה עתיד כשגורל

המאזניים. כפות של
ירושלים בן־ציון, מאיר

אי אינם רפיח פיתחת ישובי ...אנשי
מני בספר להיאחזות שעלו דיאליסטים

הם הגדול ברובם אידיאולוגיים. מוקים

 אחרים, מבוססים ומושבים קיבוצים עוזבי
 ובנותיה שדות במושבי להתישב שבאו
 ובגלל שם להם שהוצעו התנאים בגלל

 ניצול תוך מהירה להתעשרות הסיכויים
ש בטוחני זולה. בדואים נערים עבודת

 מה- פינויים על לפצותם להם יציעו אם
אח למקומות ישוביהם את ויעבירו איזור

 בשפע ולהתפרנס להמשיך יוכלו בהם רים
 רובם יסכימו משגשגת, החקלאות על

 בכך. הכרוכה אי־הנוחיות כל עם להעברה
המיל מאות את להשקיע למדינה כדאי
 זה בנושא החיסכון לכך. הדרושים יונים
בדם. לכולנו לעלות עלול

באר־שבעאפריאט,

המאוכזבים דבר
לו שאינם במדינה אזרחים עדיין יש

 בעירפול שרויים ואינם בעיוורון, קים
 בעלי מלאי־מרץ, צעירים, הם תמידי.
מ מאוכזבים הם אך טוב. ורצון תיקווה

ה מחנה של ומאוזלת־היד המעש חוסר
 את שהקים .הדור מבני ומיואשים שלום,

המרינה.
 ריקים. ומדיבורים מנאומים לנו די

 על הנשפחות הרבות, המילים מן שבענו
ביומו. יום מדי ראשינו

 למען משהו שייעשה עדיין מקווים אנו
 ופחד־ עיוורונם חמתם, אפם, על השלום,

שליטינו. של נותם
חל־אבי שי,

מתחדשות הקירות

 ל־ חזר הזה שהעולם לראות שמחתי
שחיתות בענייני הכתבות ושתי ״סורו״,

 המישרדים ו״פרשת הישראלי״ (״העוקץ
 — )2107 הזה העולם השר״, מישפחת של

יעידו.
 של המייוחדות שהחקירות חבל רק .

 הרעש את כנראה, מעוררות, אינן העיתון
המ אין אלה שלחקירות כיוון — הדרוש

 העיתונות גבי מעל לא לפחות — שך
היומית.
 — בחשאי מתנהלות הן אם גם אבל
דיינו.

רעננה פלדמן, שוקי

 הבלתי־אמצעי והטיפול המסור האיש• היחס כי
 עשויים הביטוח סוגי בכל מלקוחותינו אחד בכל

קטנה. חברה שאנחנו הרושם את ליצור בהחלט

 טוב. וזה בכך. מבחינים לא שרבים יודעים אנחנו כן.
 של משילוב עבורך יותר טוב להיות יכול מה כי

ומהימן מהיר אישי טיפול
בשוק? המובילה ענק חברת של הבטחון עם הביטוח לקבוצת שייכים שאנחנו כמובן. היא. האמת

המחמאה. על איפוא. תודה.במדינה. הגדולה
במה. עוד לך יהיו המשותפת עבודתנו שבמהלך נשתדל

ר- ! ח חברה צו טו ב ״מ17ב ל
באור-ורשבסק׳

הסנה בקבוצת חבר

21099 הזה העולם

.


