
ה בעלי משל שונות פוליטיות דעות לי
ועורכיו. עיתון
 ש- האישי׳ מנסיוני לי התברר כן כמו
מכת על גם מוטלת זו חד־צדדית צנזורה

 כתבתי מה זמן לפני לעיתון. הקוראים בי
ה נושא בידיעות. המכתבים למדור מכתב
 מסו־ שבכתבה כתב, על ביקורת היה מכתב
 וכן מקרוב ביסודיות דברים בדק לא יימת
ה הימין. לאנשי אופייניות הכללות עשה

פורסם. לא מכתב
 מכתב לשלוח החלטתי סקרנות מתוך
 לימין אופיני בסיגנון בדוי, בשם מפוברק
 את במכתב, לשבח לכך ובנוסף הקיצוני

ב הידוע אחר ואדם העיתון מאנשי אחד
קיצוניות. הימניות דעותיו

 22.3.71 מתאריך בידיעות התפרסם המכתב
 טיפול־שורש הרדיו ״תוכנית :לשונו וזו

משמי של להשתלטותם מאלפת דוגמה היא
 שיוזי־ לשם ישראל שידורי על ישראל צי

 אנשים בתוכנית לשלב מציע אני משקל
 אליעזר או פינגולד בן־עמי המבקר כמו

 ההומור בחוש בשנינותם, הידועים ליבנה
 באוסיותם לא אך — לשונם ובחדות שלהם
לאומית.׳׳ האנטי
 שהחליט האוויל, הוא מי יודע לא אני

וה האידיוטי הליקוק מכתב את לפרסם
 מצא שמישהו עובדה אבל הזה, מצחיק
לפירסום. מתאים כזה מכתב שדווקא לנכון

ראשון־לציון ׳גל0 עדי
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קצ כתבה פירסמתם ,1751 הזה בהעולם
 בבית־החולים האישפוז מצוקת על רה

איכילוב.
עו ואירגוננו מאוד מדעית הינד, התופעה

 בתחומים לסייע כדי יכולתו כמיטב שה
משגת. שידו

 לבית־החולים העברנו האחרון, בשבוע
נכים של עגלות שתי אינילוב העירוני

בן־שחר
ב להעביר ובדעתנו בית־החולים לשימוש

לבתי נכים עגלות מספר עוד הקרוב עתיד
בארץ. אחרים ולים ה

ה ש ר, מ ח ש ־ ן מזניר־כבוד, כ
תאונות־ נפגעי למען האירגון

תל־אביב בישראל, דרכים

ת ■ ו נ  ז
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 באופן מספרים אתם 1750 הזה בהעולם
 בנווה־ זונות על הכביש, מלכת על משכנע
בצה״ל. המשרתים ממזרים ועל תרצה

 מוחרמת, במציאות שהזנות הוא המעניין
נח ובקולנוע בתיאטרון זנות להציג אבל
 מדי־ שבכירי היא עובדה גדול. לכבוד שב

 ואפילו הבכורה, להקרנת באו נת־ישראל
 אם בצילום רואים לא התנוסס, הלאום דגל
 ונשיא הרצל של תמונות גם תלויות היו

.חבל באמת המדינה. . .
 שיש מדינה : כך המצב את מגדיר אני

 דמוקר״ איננה הזנות ודיכו דתית כפייה בה
 הם ואזרחיה סמרטוטוקרטית אלא טית

■מרטוטים.
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ת, להכין תוכלי ת, תוך בקלו  דקו
ם, קניידלך  טעם מלאי מוצלחי
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