
 השכונות ■

אישיים
ב ״לינץ׳ ,1782 הזה״ ״חעילס

 של כתבתה על צה״ל,״ אלופי
 אחרונות״ ב״ידיעות קשת סילבי

זאבי. (״מדי״) רחבעם האלוף נגד

מוסד ■

מתיישבים של
 ״היהודים ,1780 הזה״ ״העולם
השחו העברים נגד הלבנים

מדימונה. הכושים פרשת רים,״

האחרונים. בשבועות שזזידרדדתס איך
 עיתון שנשאר חשבתי גבול. כל עובר זה

 דרך את המציג במדינה אחד (שבועון)
 לאומנות, מיליטריזם, שום מבלי מחשבתי,
 להם שאין אסונות יתר וכל שחיתיות

הזו. במדינה כפרה
 בידיעות־ לכתבה המתייחס המאמר
 או מגעיל. היה קשת סילבי של אחרונות

 על אישיים חשבונות גמירת היה שזה
 טיפד או נלחמים, שאתם הערכים חשבון

 שנכתבה כתבה או חושים, וקהות טום
חתימה. ללא צה״ל דובר על־ידי
ה שהאפשרות חושב אני לצערי אבל

 מבין אני וחבל. הנכונה, היא ראשונה
הגזי היא נכון, קשת: סילבי את היטב

 שחושפים אתם אבל סילפה. ואולי מה
 ן בהיקפה מגזימים לא אתם שערורייה

 הפרימיטי־ לקוראים להכניס הדרך זאת
ה היקף את ידיעות־אחרונות, של בים

 המילטרי־ ואת שלמשרד״הבטחון, שחיתות
 והיא בצה״ל. הבחירה הקצונה של זם

 חודשים סך־הכל משוחרר אני כי כזאת,
אותה. שאשכח בכדי ספורים

נתניה מיער, יצחק

״סקייהוק״

 המורעלים חיציה ■

סילכי של
שפ ממש — קשת סלבי על כתבתכם

 של ליבם רחשי את בטאתם יישק. תיים
 קישת סלבי בגולה. גם קוראים מאות

 הקלוקלת ברשימתה הסיאה את הגדישה
אחרונות. בידיעות שפורסמה

קור ואת עצמו את המכבד עיתון שום
 להשמצו־ במתו את מקדיש היה לא איו
 צדק כן על קשת, סלבי של התכופות תיה

 בידיעות נשארת שהיא שקבע עיתונכם
 אין כי — הפשוטה הסיבה משום אחרונות

ללכת... לאן עוד לה
 אותה להקיא שידע הארץ נהג נכון
 יום שעוד מנבא אני מועד. בעוד מבמתו

ידי ועורך רחוק) אינו אולי (והוא יבוא
 ל- מטרה הוא גם ישמש אחרונות עות

המורעלים... חיציה
יפאן טוקיו, יוכל, אלי

 הכושים־אולי־יהודים־אולי־עב־ פרשת
 את נוראותה בכל מבליטה רים־אולי־לא,

החדי במהדורתה הציונית התיאוריה נפל
ל להיכנס עלול עוד 18ה־ גירוש שה!
 ש־ כשם וה־י״ח. ה־ל״ה ההיסטוריה. ספרי
 של בבתי־הספר לימוד חומר מהווה ל״ה

בבתי- לימוד חומר יהווה הי״ח היום,

אי אבסורד, איזה
 מה וכי סירחון! זה

 עם כאשר הפלא?
עם, זה דת דת, זה
 חג הוא לאומי חג

 הוא דתי חג דתי,
 הכיצד לאומי, חג

ה־ יפול ולא אפשר
 במלכודת מימסד
כזו? עצמית

ל מוסר־ש כידוע,
 ומוסר מתיישבים
מקובל, בינלאומי

הם, שונים דברים
 בשום למכנה־משותף להביאם ניתן ולא

 והמק- הזריזין מתימטי־אלגבראי. תרגיל
מי לשבט, מי כאוות־נפשם קובעים דימין

דרי יתן למי קובע ראשון הבא לחסד.
 המדובר עוד כל יימשך, זה וכך רגל. סת

 מוסר־של־מתייש־ עם במדינת־,מתיישבים
בים.

ראשון־לציון כרמי, .8■ מ.
 ה״פנטום" ■

״כקייהוק" היה
 תמונת ,1782 הזה״ ״העולם 1
לבוחר.״ ב״דו״ח מטוס |
התמו כי בעיתונכם לראות לי היה צר

״פנ הכותרת את הנושאת המצולמת נה
 הסקייהוק של צילום הוא בפעולה״ טום

האצילי.
 ו־ ,בחרטום תידלוק צינור אין לפנטום

מורד. שלו החרטום
 ואילו כפולה הטייסים כיפת בפנטום

 בעצם, אחד. ראש מכסה הכיפה בתמונה
ה את -ולפרט להתנצל הוא תפקידי לא

ו עצמה בעד מדברת התמונה הבדלים.
בעדי...

 סיום את מציינים חודשים כשלושה
תבי אי־לכך בחיל־האוויר. הצבאי שרותי

לכתוב. אותי שהריץ המניע את נו
רביבים קבוץ גל, ש.

 מכתכים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתכקשים

תמו למצרשים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות

ה מזיון. בריא, עור נפלא, וןצף א שה הנ  היום, בל שובה והרג
ם כפי או דרמפוו !הו מרי ם שאו לדי  הי
ש ה ח אני ואכן, בדדמפוו״ ע תרח לה ביר פשו ח  לש ב

ם וישכיבו ם ע לדי תרחע הי ם לה  ע
א. של שבון ללא הסבון -דמפון ש זה הי מ י■— כיף! מ

ה ף! איז כי

ירימזרחרזי -
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