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מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 תוך רוב על-פי שהתנהלה נגדם, החקירה
הת מהם, לחלק ומכות וגידופים השפלות

ב הפיצוץ על כלל נחקרו לא שהם ברר
אגד. תחנת

 די- על התנהל החקירה של הארי החלק
הלאו זהותם וסביב הפוליטיות, עותיהם

 כל במשך אלבלד״. ״אבנא ותנועת מית
 כלפי -התנועה לחיסול איומים היו החקירה

כפלסטיני. עצמו את המזהה צעיר כל
אח צעירים שרודפים אלא זה, רק ולא

 האלה הדברים עבודתם. במקומות רים
 אדם כל אצל אדום אור להדליק צריכים
הדמוקרטיות. החירויות את המכבד

כאבוד סאלח, חמוד

הנהיגה ומורה־ המלכה

פשרהמשר
 (העולס בעיתונכם שפורסמה לידיעה

 בידי שחובר דן, הימניון בדבר )2123 הזה
להעיר: אבקש אלמגור, דן

לי. שקשרתם הכתרים מכל קטונתי •
 הוא אחד איש ולא קואופרטיב, הוא דן

המתרח הגדולים הדברים כל את העושה
האגודה. כותלי בין שים
החברים טובת שרק נכון זה אין •

שני ״דן״ דובר
אחד איש לא

מנצח הצדה
 בני-יהודה הכדורגל קבוצת של עלייתה

 צריכה המדינה גביע על למישחק־הגמר
 ביודישראל. המוני עבור חג יום להיות

 פרברים, שקבוצת הראשונה הפעם זוהי
 הנכבד למעמד מגיעה משכונת־התיקווה,

 שכבשה אחרי הישראלי, בכדורגל הזה
 וחזרה הארצית הליגה אליפות את בסערה
הלאומית. בליגה לה הראוי למקום

 משופעת שאינה קבוצה היא בני־יהודה
הטבות לשחקניה מעניקה ואינה בכספים,

 שהתפרסמה כתבה על למחות ברצוני
 ),2119 הזה (העולם המוחלת רחל במדור

בהת עומד איני כי השאר בין נאמר בה
 וזאת נהיגה מלכת־המים את ללמד ,חייבות
 תלמיד כלפי מפגין שאני מזילזול משום

משלם. שאיננו
 )1977 המים (מלכת ביינר טלי התלמידה

 רישום ובידי יום, יום שיעורים קיבלה
 של ועדויות רצופים שיעורים 25 של

מ לקחתה נוסע הייתי שעימם תלמידים
 לפני יומיים מרס, חודש בתחילת ביתה.
בתאו נפגעתי ביינר, טלי הגב׳ של הטסט

 איכילוב בבית־חולים אושפזתי קשה, נה
 יכול שאינני כמובן כליל. נהרסה ומכוניתי

 תעודות מביה״ח. בקורספונדנציה ללמדה
 מחלה. ימי 50 על מעידות שבידי רפואיות

 כש- יום יום לביתי צילצלה ביינר ,הגב
 אלא שלמה״ ״רפואה בשורת אין בפיה

שו שהכל לה הסברתי י הטסט מתי שאלה
 תלמידים וגם מכונית לי ואין עתה בש

להחלטתי. מחכים אחרים
 הבטחתי אלי שהתקשרה האחרונה בפעם

 למבחן אותה אגיש שבועיים שתוך לה
מוכנה. והיא היות מעשי

תל־אביב אמנון, רחביה

שמשח הקבוצות כמו כזה בקנה־מידה
 להגיע הצליחה ואם הלאומית. בליגה קות
המסי בזכות רק זה הרי שהגיעה, לאן
 של זהכישרון הקבוצה עסקני של רות

הטע את במעשיהם שהפריכו כדורגלניה,
 הניצחון נחשלים. הם הפרברים שבני נה
 הוא ירושלים בית״ר על יהודה בני של

הישראלי. בספורט הצדק ניצחון
 גם תגבר שבני-יהודה כולנו נתפלל הבה

 הגמר, במישחק נתניה מכבי שחקני על
 כי לכל שיוכיח מה המדינה, בגביע ותזכה

 מבני נופלים אינם העוני שכונות בני
לת הם גם ומסוגלים העשירות, השכבות

למדינה. רום
תל־אביב אושרי, משה

•  $  •
ישלם שבגין

 מרמת- גנני יוסף הקורא עם מסכימה אני
 מגיע כי שטען ),2122 הזה (העולם גן

 בקשר הוצאותיו על שווה יצחק למר פיצוי
 לי יש המדינה. כנשיא מועמדותו להצגת
 בצבא גנרל בגין, שמר נוספת: הצעה

 מכיסו ישלם קיים) (שאינו הגולה הפולני
 בתוספת שווה, מר של הוצאותיו את הפרטי
לו. שגרם המודאלי הסבל על תשלום

ממש להתקיים יכול אינו בגין מר אם
 לו יש אבל מגבית. נערוך אולי כורתו,

 יכול והוא שכתב, מהספרים הכנסות עתה
 למה זר. במטבע אפילו שווה למר לממן
 ראש-הממשלה מתקציב הכל לשלם צריך

 את שמשלם האזרח של כיסו זה הרי —
המיסים.

 קאפרי- בגין למר להיות יכולות בעתיד
 להסתכם יכולות הן שגם נוספות, זות

 אז לירות. באלפי ולאוו־דווקא במיליונים
י חשבוננו על יהיה שהכל למה

רנזת־גן זללכנסקה, ה.

!האמא היא לא

 רבה מחשבה האגודה. כדובר לעיני עומדת
צי עם והגשר הקשר בטיפוח משקיע אני
 פשר מה שמבין מי רק הנוסעים. בור

החב לבין הציבור שבין והגשר הקשר
 להגביר דווקא מעייני עיקר כי יבין רים,
 למסיע. הנוסע שבין האינטראקציה את

 דן, קואופרטיב דובר שני, רץ אה
תל־אביב

י הרמן, אולגה שמי נ א  מנהלת היא ו
 נדהמתי כן, על בקריית־גת. ויצ״ו סניף

 הזה (העולם שבגיליונכם לידיעתי כשהובא
 המכריז מרום, מישל על בכתבה ),2123

 בנה שהוא־ כתבתם הומו, כעל עצמו על
להו מיותר בקרייודגת. ויצ״ו מנהלת של
 לי מרובה אי־נעימות בכך שגרמתם סיף

שמ כבד ,אשר בתל־אביב העובדת ולבתי,
 לפרסם אבקשכם בנדון. הערות כמה עה

הכחשה.
קריית-גת הרמן, אודגה

 מישל של בסיפורו
 היה ניתן שעל־פיה אי־הבנה, נוצרה מרום,
 מנהלת היא חישל של אמו כאילו להבין
 אי- מנעת לשם בקריית־גת. ויצ״ו סניף
 סניף מנהלת הרמן, אולגה : נוספת הבנה
ה בקריית־גת, ויצ״ו נ י  מישל של אמו א
מרום.
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