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 לראשונה, לי נודע היום רק
לחב שפירא הח״כ מתנכל מדוע

על! אד־ רת
 שנים עשרות כמה לפני כי

!מקורם־דיילים סולק הוא
הל״ר, נתיב גיל, איילה:

בודה1ר^ר.תו1דע הצעה
להפ פיתרון מציע הקורא

 בשבתות ״אל״על" עלת
היהודיים. ובחגים

 ויהודי ישראלי כאזרח לי. קשה
 מה להבין ,1936 משנת פלסטיני

בשבתות. אל־על סגירת פשר
ב שיהודים חושבים באמת אם
ב בשבת לעבוד צריכים לא ארץ

לך להזכיר עלי ממשלתית, חברה

שפירא מודח דייל
מיקצועית קינאה

 ערבים כמיליון חיים זו שבמדינה
 מחברה מונע מי כך, אם ישראלים.
ל שוות־זכויות במדינה ממשלתית

 מוסלמים, ועובדים טייסים העסיק
בשבתות? ודרוזים נוצרים
 ימנע זה שפיתרון חושב אני
ל הסגירה, כי אם על, אל סגירת
 מיעוט אם דמוקרטית, לא דעתי,
הרוב• על זאת כופה

תל־אבוב הלינגד, רלף

• § •
ם גלח!כד■ נלדוע

י דהעלוסבםואלים
 גלוי במיכתב פונה הקורא
תל־אביב, עיריית לראש
להט. שלמה

 תל־ באוניברסיטת בכיר כמרצה
 מובנות מסיבות ממני נבצר אביב,

בשמי. להופיע
 במועדון שבביקורו לי, נודע

 להומו־ שהוקדש בערב קולוסאום,
 שלאנשים לראות שמחת סכסואלים,

מיפגש. מקום יש אלה
נו אחרים ומועדונים זה מקום

 של זה סוג החובבים לאנשים עדו
 להיחשף חוששים ושאינם בילוי,

 אחרים, רבים ישנם אך בפומבי.
 להיחשף יכולים, או רוצים, שאינם

 גן־העצמאות שימש ולהם בפומבי,
כמקום־מיפגש•

 על לי, שנוגע וכפי לאחרונה,
 מיחלק שוטרי החלו בקשתך, פי

 בגן. אנשים ולעצור להטריד המוסר
 החריגה, התופעה קיימת לצערי,

ב מתבצעים אכן מיניים שאקטים
ל הראויה תופעה היום. לאור גן
לחיסול. ובהחלט גינוי כל

 שומר מחזיקה שהעיריה לי ידוע
 כדאי אולי היום• שעות במשך בגן

המו בפינות נוכחות יפגין שהוא
 הפיתרון ואולי לפורענות. עדות

 צימחיית את לגזום הוא הפשוט
הסתתרות. תאפשר שלא באופן הגן
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