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מכתבים
 )6 מעמוד (המשך
 הנמצאים אלה, ולשיקום לחיזוק
אלכוהו (אסירים, החברה בשולי

וברן. לסמים מכורים ליסטים,
 אחרות גמילה לשיטות בניגוד

 מטפל המ״ט ניקת5ט תירגול —
 את מבטל הוא הבעיה. בשורש
 האדם בסמים. בשימוש הצורך
 לבריחה יותר זקוק ואינו מתהזך
 בו, להתמודד לו שקשה מעולם

 של ״חסר־הבעיות״ העולם אל
שההתמוד לפתע. מוצא הוא הסם.
 ובלתי קשה היתד■ שקודם דות׳

ומ נעים אתגר הופכת אפשרית,
ב צורך עוד לו אין ואז עניין.

הסם... אל בריחה
 פשוטה, יעילה, היא הטכניקה

 יהיה לשימוש. ונוחה זולה טבעית,
בצו אליה להתייחס לא עוול זה
 ביותר, והמעמיקה הרצינית רה

המו רכיל בדברי רק ניזון ולהיות
ב גמורים הדיוטות על־ידי פצים

נושא.
גליקר, דניאל ד״ר

 הבינלאומית האגודה
בישראל למדיטציה
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שגג״ם שב
 בחטיפת הנאשם גור, צבי

 וברציח- ירדן אורון הילד
 אל הכלא מן בותב — תו

הזה״. ״העולם עיין
ויו מיכתב לקבל תתפלאו ודאי

 הייתי בעבר מתוכנו. תופתעו תר
 קורא פעם שמדי מאלפים, אחד
ה הבא״. ״העולם השבועון את

 נמנע מעציבות, בנסיבות יום,
 בשבועון. בחופשיות לעיין ממני

 בדרך לידי התגלגלה לאחרונה
 הבא״ ״העולם השבועון דרך לא

נהני ולהפתעתי 5.10.80 מתאריך
השבו בגב לראשונה לראות תי
 ש־ הטוב אולי שלי, צילום עון

בכלל. בעיתונות כה עד פורסם
תגו לי אין המצורפת בכתבה

 וחבל העיוות, לשקף היכולה בה
ה את מדייק לא הכתבה שכותב
 במדור בנוסף הצדק. בהיכל נעשה

 פורסמה שבועון באותה ״אנשים״
 ״אלוהים :מצטט ואני קטנה כתבה

 הנאשם של למיכתבו השיב לא
 ש־ כתוב הכתבה בסוף גור.״ צבי

 שעדיין אמר מלחי מר עורר־הדין
 למיכתבי. תשובה כל התקבלה לא
מל של טעותו להעמיד ההגיון מן
לק אפשר איר הכתבה, וכותב חי
ונית־ שנשלח למיכתב תשובה בל

טל שיחה של מוקלטת קסטה פט
ממ הכל־יכול הוא ואולי פונית,

לק בתור ורבים אחרים כמו תין
 לאור מאוד ויתכן או טלפון, בל

סודי. הטלפון מיספר מעמדו
יוד הבא, העולם אנשי אתם,

יש לכם אולי כולם. על הכל עים

גור צגי
הכל־יכול של הטלקס

 של טלקס או הטלפון מיספר את
 י הכל־יכול
לתשובה. ממתין

 רמלה כלא גור צגי
 מוזפרסם גור של מיכתבו ס
וכלשונו. ככתבו בשלמותו, כאן

לותג״חת □,!*וצפ
 ל- נישאה יהודיה חיילת

מ ערבי צעיר בחיר״ליבה,
ש בטכס אעבלין, הכפר
הכפר. בכנסיית יעיד

 במעצרם גדול עוול רואים אנו
 נשו־ רקע על הללו הצעירים של

 הבלתי-ניסבל המצב רק איהם.
הנהו בלעדיים דתיים נשואים של
 למצב הביא במדינת־ישראל גים

 היו לו הזוג. ניקלע אליו המסובך
 במדינת* נהוגים אזרחיים נשואים
 השניים נאלצים היו לא ישראל,
 ולא בהסתר מעשיהם את לעשות

בערי להסתבך הצעירה על היה
 שירות- חוק שכן מהצבא, קה

משי נשואה אישה פוטר ביטחון
סדיר. רות

 מראש־הממשלה מבקשים אנו
 לא למען שיעשה ושר־הביטחון

 ואשר הצעירה. עם הדין ימוצה-
 להחזקתו סיבה כל אין — לבחור

הירי־ לפי שמסתבר לאחר במעצר,

 מובא ועוד המישטרה על־ידי פס
 שה־ נניח לבית־המישפט. כראיה
 ולא זאת, בכל נשלח היה מיכתב

 הדרוש הזמן דואר־ישראל. דרך
 לתקופת חופף תשובה לקבל כדי

 של שמישכנו מצטער אני העונש.
רחוק. הכל־יכול

ש הטלפון מיספר ידעתי לולא
 הכל המיכתב, את כתבתי למענו

 גם יותר. ופשוט קצר יותר היה
לבית־המיש־ כראיה מוגש היה אז

 בחברתו שהתה הצעירה כי עות,
 לו נישאה ואף החופשי מרצונה

הכפר. בכנסיית
 יש למעשה, נשוי והזוג מאחר

 דבר, לכל נשוי כבזוג בהם לנהוג
 צבאי. משירות הפטור לגבי גם

 השיל־ מצד להגינות מצפים אנו
טונות.

 מזכירות בשם חפץ, יצחק
 ההומניסטית האגודה
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