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 ממאמרו או הפאשיסט, לאפלטון מהמדינה

ורבים״. ״יחיד אחד־העם, של
 נרחב חומר גם למצוא היה יכול הוא

 אבנרי, אורי אצל ואפילו רטוש׳ יונתן אצל
לפ שהופיע חמתך״, ״שפוך במאמרו למשל,
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 בריאות- ואת ההיפופוטאמית, עדינות־נפשו
המפוקפקת. נפשו

דימונה פאשיסט, אילני, צבי
 אפלטון, את מבין אינו אילני הקורא •

 האנטי־פא־ מאמרו את לא גם — ולהבדיל
אבנרי. אורי של הנ״ל שיסטי

אחרים לבוחרים דו״ח
 אני פרטי: מיבצע עושה אני שבוע כל
 אבנרי אורי של לבוחר• ה״דו״ח את גוזר

 אותו ומוסר בכים אותו שם העיתון, מן
בדרכי. המזדמנים ממכרי למישהו

הר תגובות. הרבה כבר זה על קיבלתי
 רק אבנרי פעולות על שידעו אנשים, בה
אח בעיתונים והמקוטע העויין הדיווח מן

 מעשיו של השקול התוכן מן נדהמו רים׳
נאומיו. של השקט ההיגיון ומן

 את לעצמם לאמץ הקוראים לכל מציע אני
יק אנשים שיותר שכמה כדי הזאת, השיטה

ראשון. מכלי האלה הדברים את ראו
ירושלים שלזינגר, ז.

נערת־הקסטל
 ואת שמה את לפרסם לבקשכם ברצוני
ה־ במעלה שהופיעה הנערה של תצלומה

הקסטל במרומי הנערה
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 תל־אביב פלטי[, צ.
 שמה לגבי בבקשה. — התמונה לגבי •

 כתובתו, את פלטין הקורא ישלח אם —
הנערה. של לידיה אותה להעביר נשמח

וישראל הבי־גי-סי
 ש־ ישראל, על הבריטי הבי־בי־סי בשידור
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ה המיליטריזם את להשוות שיש הטוענים

שב בעוד אך בישראל. למיליטריזם פרוסי
ב החברה, של מיליטריזציה היתד, פרוסיה
 הצבא.״ של אזרחיזציה יש ישראל

להפליא. דבריכם את תואם זה
פולקוב, ואכרון שושנה

סקוטלנד אדינבורג,
מעשי־מופת

א׳, ביום מופת. מעשר, על לדווח ברצוני
 נהג■־ לקח בערב, שבע בשעה באפריל, 21

 בטרמפ חייל 90־677 שמספרה המונית
 באותה לקחת, היה שיכול למרות לחיפה,

בשכר. נוסע הזדמנות,
צה״ל קרניאל, מוטי

והחוק - כריוזרהמילה
 המוהל על )1594( הזה בתעולם קראתי
 שיחייב חוק לחוקק יש כי הטוען, המוסלמי

 הקטנים, זכריהם את למול המוסלמים את
עליז. מצב־רוח להם כשאין אפילו

כו על אלה בימים סופר ישראל ובקול
 עצמם את המלים בדרום־אפריקה שים
.21 בגיל

לח להיגמל הבחינות מכל רצוי לדעתי,
 ניתוחי־ של זה אינפאנטילי מנוהג לוטין
 לעשות חייבים שלא כפי ממש — חובה
 קיצור או קיצור־אף של פלאסטי ניתוח

אוזן. בדל
תל-אביב בדזיילי, בועז

 תינתן זח כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביחם

למכתבים. תצלומיחם את
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