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מכתבים
 )16 מעמוד (המשך

ב עקר ויכוח אם אני מסופקת
 ומשונות שונות והבעת־דעות עיתון
אנ המטרידה הבעיה, את יפתרו

רבים... כה שים
 גלש כולו הוויכוח כי עוד מה

 לדברי־הבל פעמיים ולא פעם לא
 על אחת לא מתקתקה, ורגשנות

 זה סהרורית. והשתפכות הזיות סף
 האוננות — מהאף כבר לי יוצא

בשבילי! אינה הרוחנית
 בעיותיו את אחד כל לו יפתור
ה לנכון. שימצא בדרך המיניות

 לפיתרון יביא שלא בוודאי וויכוח
 אינו צעקני ומלל אותו, שיספק

המינהרה. שבקצה האור
תל־אביב מרמורשטיין, הלנה

§ • •
שווה לא החוק

 ישראל נוסח ביבשת־הרש
1981

ש מיקרה על לספר רוצים אנו
ו מרגיז אך אופייני, הוא אולי

 לא הוא בישראל החוק כי מוכיח
אחד. לכל שווה

 סביחאת פלג של הוא המיקרה
ישב זה פלג אל־עזזמה. משבט

ת ג□ ב
אחי״ לאבא בי פורסם
 בנים שני יש מאיר

 הזה העולם היה (זה
הזה״ ״העולם שחיה,
2301(

ה מאשתו בת, גם לו ...יש
דווידוב. זאבה ושמה ראשונה,

►
אחימאיר מנהיג
לזאבה אב

 זאב על־שם זאבה נקראה היא
ז׳בוטינסקי.

ירושלים א.ג•*,

 שמורים והכתובת השם *
במערכת.

רבי שבין באיזור ובשלווה בשלום
 (יש אדמותיו על לחלוצה, בים

 ומי המנדט משילטונות תעודות
 אשר עד הסדר־הקרקעות), מישרד

 בתואנה אותו לפנות ביקש הצבא
 בין מאבק אחרי אש״. ״שטח של

 מול (צה״ל אלה שווים לא כוחות
 1980 באפריל הפלג הועבר הפלג),
הו ואדמותיו משאבי־שדה, לאיזור

 — חדש לקיבוץ בחלקם עברו
 לא אש ששטח (כאילו ״רתמים״

ל רק אלא יהודי לקיבוץ מפריע
 לאיזור ההעברה בדואי). פלג

כו על-ידי נעשתה משאבי־שדה
צה״ל. חות

 משאבי־ לאיזור ההעברה מאז
ה ״הסיירת התנכלות החלה שדה

 ההתנכלות לשיא לפלג. ירוקה״
 354 החרימו עת ,17.6.81ב- הגיעו
 קודם בקיצור, פיצוי. ללא עזים
 את מכן ולאחר האדמה את לקחו

הרכוש.
אל־עורג׳אן, סולימן סלח
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