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מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 בשמץ לתוכנו מתייחס הוא באמת אילו
רצינות. של

 חולון גולדגרט, חנן
 הנכרת אותה ^

האדרת בשינוי
 את לייעל כיצד ולתכנן לשבת במקום

יש הדואר, שירותי
 שצריכים אלה בו

 ותיכננו לשבת, היו
 לתת חדש שם איזה

הדואר. למשרד
 או הדואר משרד

התיקשורת, משרד
 הגברת אותה זוהי

 כל האדרת. בשינוי
מתל־ שמכתב זמן

 ילך לתל־אביב, אביב
ימים, שבוע בדואר

 אם לי איכפת לא
 זה לביזיון האחראי

 או הדואר שר יהיה
משנה. לא זה במיקרה השם התיקשורת. שר

תל־אב־ב טימברג, יעקב
 משרד ■

הסירסומת
 לפני הודבקו בחיפה המודעות לוחות על
 שישא נאום על המודיעות כרזות קצר זמן

 באותיות הכרזה, בתחתית פרס. שמעון השר
 בלבד. למוזמנים כניסה כתוב: היה קטנות,

מוזמן לא הציבור אם השאלה, נשאלת

ה ״תסביר עם שכתבים הראוי מן לא
 האדם זכויות ומגיני ההומניזם מייצגי גטו״

ויוניצף?! אונסקו עבוד יעבדו
ל הגיעו יהודית להגנה הליגה אנשי

 אלפי אחרי יהודים הגיעו אליהן מסקנות,
 מגיעים ושאליהן לח׳׳י, בתקופת גלות שנות
 — ברוסיה היהודיות המחתרות אנשי עתה

אמ יהודי של למוחם גם הגיעו וסוף־סוף
קטגוריה. עליהם מלמדים ואתם ריקה.

 ז הסובייטית ורוסיה לסין תסעו לא למה
לטעמכם. יהיה הכל ששם בטוח אני

טקסס יוסטון, דותן, גיורא
 ?מה ■

ז הצביעות
בטלווי אמר בית־המשפס שומר כאשר

 הכתב אותו תיקן ״ערבים׳׳ המילה את זיה
 בבית־ספר הקטן בני ואת ״מיעוטים״,

״כו במקום ״אפריקאים״ להגיד מלמד
שים״.

ה מ ? ל ת ו ע י ב צ  ה
 אבל ״ערבי״, לו כשיגידו ייעלב לא ערבי

 במיעוט הוא כי הזמן כל לו יזכירו אם
טוב. ירגיש לא הוא במדינה פה

 חייב לא שאפריקאי הסברתי הקטן ולבני
ו מצפון־אפריקה ערבי גם כושי, להיות

 וכושי אפריקאים, הם מדרום־אפריקה לבן
 וזאת יהודי הוא שיהודי כמו כושי הוא
ובטלוויזיה. בבתי־ספר לחנך הדרך לא

טבריה ש., ג.

 רות תה ■
הצילומים

בתל־אביב. החיות בגן המצורפת התמונה

השבוע תמונת
 בדואר), הזמנות הרי יקבלו (והמוזמנים

 נאום על לציבור להודיע כסף מוציאים מדוע
לו. נוגע שלא

 שר- מוכיח שוב :התשובה כך ועל
 הפירסומת שמשרד והתיקשורת התחבורה
שברשותו. שבמשרדים החשוב הוא העצמית

חיפה שאודר, מיכאל

 התלם 8
נסתם

 הצעירה מהמשמרת בנים אלף ארבעים
 הם בתלם. הולכים לא העבודה מפלגת של

 משני ההיסטורית שבארץ־ישראל הכריזו
יהו מדינות, לשתי מקום יש הירדן, עברי

 ).׳21.3.71 אחרונות (ידיעות ובו׳ וערבית דית
 החבר המשמרת, למזכיר להודיע ברצוני

ה המשמרת רק שלא הצעיר, לקט יחיאל.
 זקנים לאזרחים גם בתלם. מאסה צעירה
אליו. שצמודים אלו כל עם התלם נמאס

 ומחשבה, הגיון בעל אחד צעיר טוב
תלם. יושבי זקנים מעשרה

ראשון־לציו! כלומורג, מאיר

ענייו ■
טעם ש?
ל באות הסער ״פלוגות המאמר לכותב
: )1746 הזה (העולם ישראל״

 ג1א1ד6 10זו6 מ01 ע&׳יז מציע: אני ככותרת
מלחמה). לא אהבה, (עשו

חיפה נאור, אלי
 רוטשילד משדרות נאור אלי הקורא •

 בסך המדור בפרס זוכה חיפה, א׳, 61
 . י״'• י0־־־•
 חיילי ■

וקבע סדיר
 הצבא, מטעם הוזמנתי מה זמן לפני
 בקולנוע לחיילים מיוחדת להצגה נח״ל,
 : בפירוש נכתב ההזמנה על בחיפה. שביט

ם י נ מ ז ו ת מ ו ר ש ר ב י ד ת ס ש ו ב ל  ת
. ף ר ו ח
ב באו הקבע אנשי כל כמעט ואכן,

ב באו שהסדירים בזמן אזרחיים בגדים
מדים.

 יפסיקו הליברלי שבצה״ל רצוי לדעתי
כזו. בצורה החיילים את להשפיל

צה״ל חייל,

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנםח מתבקשים

 תסד למצרסיס תינתן עריסות
למכתביהם. נות
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