
מכתבים
:שלום לחיידקים,

 הגדולה ההפגנה כי הכריזו מפ״ם אנשי
 נגד אלא הממשלה, נגד היתד, לא בתל־אכיב
לו אנו להגיד: יכלו הגיון באותו האבטלה,

החיידקים. נגד לא אבל במחלה, חמים
החייד עם בקואליציה כשיושבים בייחוד

קים.
 אשדוד כן־דרוד, שמואל

שכזה שירגון
פע כמה שלבם בעיתון הופיעה לאחרונה

 רי־אורגני־ של במובן ״שירגוך, המילה מים
 ומתי הזאת, המילה את המציא מי זציה.

לשימוש? הוכנסה
תל-אביב הלוי, א. ד׳׳ר

ת, מילים לסידרת שייכת המילה שו ש חד
השאר: בין הזה. העולם על־ידי הונהגה

רי־אורגניזציה. — שירגון
נורמליזציה. — שירגול
פוליטיזציה. — שיממן
רה־פוליטיזציה. — אימדון
ך — שיחנוך רה־אדוקציה. מחרש, חינו

כטכניון פליטים
ב אבנרי אורי הופיע שבועות כמה לפני
 הכי האסיפה זאת שהיתר, לי נדמה טכניון.
 היה והמתח אי־פעם, אצלנו שהיתר. גדולה
 ■שאלת־הפלי־ על כשדובר אבל מאד. גבוה
 מיוחד ערב לכן להקדיש אבנרי ביקש טים,

הנוכ וסיבובה. הבעייה חשיבות בגלל נפרד,
קולות. ברוב זו הצעה קיבלו חים

הת לא השני והערב מחכה, אני בינתיים
מוויכוח? התחמקות זו האם קיים.

חיפה סטודנט,
ה למוסרות הודיע אבנרי אורי להיפך.
כן הוא כי בטכניון סטודנטים  עת בכל מו

 ניתנה לא בינתיים המובטח. הדיון את לקיים
לכך. האפשרות

לבלכים אותו זרקו
 ללבי נגעו אמבולנס יוסקה של קורותיו

 — יופקד, כי העובדה ).1542 הזה (העולם
 נזרק — וחיובית פופולארית דמות אותה

 מונדו הוא עולמנו כל כי מוכיחה לכלבים,
גדול. אחד קאנה

האמ של האדומים שאורותיו הזמן הגיע

 על לאחראים אזהרה אות ישמשו שלו בולנס
בשרירות! מספיק המצב:

ט כר־צכי, מיטה ל חו
ידידותי? מי

 על לאחראים לקול־ישראל, טלפונית פניתי
אק בשאלה לרשותכם״, ״הצוות התוכנית
אז נאשמים זאמביה גשר במשפט טואלית:

 שהיתר, בפעולה השאר, בין ישראליים, רחים
 ישראל של. הטובים בקשרים לחבל עלולה

 מגדיר בדיוק איך אך ידידותית. מדינה עם
ידידו ״מדינה המושג את הישראלי החוק
 למדינה נחשבת למשל, גרמניה, והאם תית״,

ידידותית?
 שאלתי קול־ישראל: מאזיני לתשומת־לב

ל כלל ראויה שאינה כנראה נענתה. לא
התוכנית. דעורכי אליבא תשובה,

באר״שבע אוגגר, פסח

ואחווה שלום
 ילדים שני צילמתי האחרון פורים בחג

 לראות אפשר המצורף בתצלום ישראליים.
 הגבול משטרת של מדים לובש האחד כי

ה־ במדי לבוש השני ואילו הישראלית,

פורים אחוות
הערבי. לגיון

ה של טענתו את להפריך בא זה תצלום
 (העולם במכתבו הטוען ברנר, מרדכי קורא

ב מלא צעירינו של ראשם כי ),1543 הזה
 ובמיליטאריזם. שוביניזם
 שאי־ עמוקה כמה עד מוכיח זה תצלום
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