
 אולי או קדישה, חברה בעיני ישנם האם
 שתי או מתים, סוגי שני היהודית, הדת

פטירה? דרגות
 ל' לפעול בכנסת העם נציגי על לדעתי,

ל קץ ולשים זה, בלתי־נסבל מצב בירור
הציבור! ברגשות כאלה אנשים של שליטתם

חיפה בר־־לב, יונתן
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 ביים ישראל תיראה ״איך שלכם הכתבה
 ),1651 הזה (העולם ?״1990 העצמאות
 הקטעים בייחוד עמוקה. למחשבה מעוררת

ה דיין, משה על
ה שתי את מראים

למדי שיש ברירות
שלנו. נה

שב חושבת אני
זו, יסודית שאלה

שכ עם יחסינו של
 אין במרחב, נינו

ברירות. הרבה
 או באמת זה

 לשי- שיביא שלום,
 או ולפריחה; גשוג

 שתגרום מלחמה,
ולחורבן. להרס

בנו, גם ומדובר
 הערבים. בשכנינו וגם בארץ היהודים

יתגשם! שלכם הראשון וה״או״ הלוואי
 פתח־תקווה סופר, דבורה

 חוסש־זזדיכור, ■
.אבד . .
 חשוב, חומר מצאתי 1648 הזה בתעולם
 יחס והמוכיח לשמיים, וזועק אקסואלי

ול למצבם אבנרי אורי של ומוסרי אנושי
 באותו אולם ישראל. ערביי של גורלם
הקור אחד של נבזה מכתב נדפס גיליון,

ער והשמצת שקר של שיא המהווה אים׳
בים.

דב לשמו ראוי בעיתון להדפיס היתפן
אלה: כגון רים

 לוחמי בין היחידים שהגברים ״מתברר
 של מכתבו (מתוך נשים.״ הן המחתרת

מתל־אביב). פלשקס, מיכאל
 והציבורי האסתטי העיתונאי, החוש איפה
 לגבול צריך חופש־הדיבור האם שלכם?

הערבים? נגד פרועה ובהסתר, בהפקרות
נהריה פומרנץ, אליעזר

 עם יהיה מה ס
במאי? 1ה־
 החדשה המהדורה על דעתכם מה ובכן,

הביטול! לקראת חצי־חצי במאי? 1ה־ של
 תופיע מאוד שבקרוב להמר מוכן אני
 כדור־הארץ: בשמי חדשה מעופפת צלחת

ה מהאינטרנציונל אפילו יעיפו המע״י את
ימני.

ראשון־לציון כרסי, פ. משה

סופר

לא ■
כסדר!

אותכם! מבינה לא אני באמת
 לעיתון שיש זה את לקבל מוכנה אני
 רציני חלק שלכם
אפי אני קל. וחלק

 לקבל מוכנה לו
 הקל. בחלק עירום

 מעניין לא שזה מי
 צריך לא אותו,

ב ולדפדף להמשיך
 שהוא אחרי עיתון,

ה החלק את גומר
רציני.
למ לצרף אבל

 רציני, כל־כך אמר
 שלכם התחזית כמו

כ העצמאות ליום
תמו שנה, 21 עוד

 של במסווה חשופת־חזה, בחורה של נה
בסדר! לא באמת זה העתיד, אופנת

חיפה שמואדי, רינה

 צורדתרענישה ^
לחבלנים

 מחייבי בין החריף הפולמוס בעיקבות
 אותו, השוללים ובין לחבלנים עונש־מוות

 שני דעת על להתקבל ■העשוי רעיון בי צץ
 מאסר־עולם של מקסימלי עונש הצדדים:

 המחבלים הגרילה ללוחמי פרך עבודת עם
)5 בעמוד (המשן

(
שמואלי
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גולדסטאד מבירה הנהגים אלה בין יוגרלו

ת, בירה — גולדסטאר תי מי סיון לפי המיוצרת א  נ
א — עולמיים וידע ת בירה הי ת באיכו מי  בינלאו
ת כבשה אשר טעמה לטיבה הודו ם ו ת המעולי  א

העולם. וברחבי בישראל הבירה אוהבי
 את השלימו גולדסטאר, בירה פקקי 5 איספו תעשו: וכך

 דאר לתיבת וכתובת שם בציון ושלחו לגבר... תנו הסיסמה:
 יוגרלו השולחים בין גולדסטאר. מבצע עבור תל-אביב 7095

 ו׳). לימי (פרט ליום טרנזיסטורים 3
 נערכה. הראשונה ההגרלה
לזוכים. נשלחו הודעות

 גולדססאר לגבו תנו
טרנזיסטורים ולמשנחה

אריאלי י.

3


