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 שנתיים של לתקופה מלאה אחריות
 הבל-בו חנויות חשמל, לצרבי המובחרות בחנויות להשיג
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 הבית למשק ,,פרוגרס מוצרי של מפורט קטלוג לי לשלוח נא
מצירי. התחייבות ללא
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 אבק שואבי
להם שאיו

 עצומת■ ■

מחאה
 בעיתונות בפרסומים ההסתה גל אחר

 של המכוון והסילוף פקיעין, כפרינו, נגד
 עיתונאים כמה מצד והמציאות האמת

 שקיימה העיתונאים מסיבת הפיכת ובמיוחד
ה בחורי עם לסולחה המקומית המועצה

 שלא בזמן בפקיעין לגור שהובאו ישיבה
ה החיילים החליטו סיכסוך, איתם היה

 לעיתונות לפנות מבני־הכפר משוחררים
האמת. את להבהיר כדי

 מהמכתבים מכתב אף פורסם לא כה עד
 עצומת־מחאה הכנו לכן לעיתונים, ששלחנו
ש דיין משה מר לשר־הבטחון ושלחנו
ה: למכתבי מצרף אני ממנה העתק  ז
 הכפר מבני משוחררים חיילים הח״מ אנו

 בפיר־ ההסתה נגד נמרצות מוחים פקיעין
 כפרינו נגד הקיצוניות ובהצהרות סומים

 סכנה הממשלה בשתיקת ורואים ותושביו
 מחובת כי רואים אנו כן כמו קיומנו. לעצם

המשוח החיילים לשיקום לעשות המדינה
 בהרבה הוא זה צעד משפחותיהם. ובני ררים
 ישיבה. בבחורי המקום ״מישוב״ חשוב יותר

פקיעין חתימות, 42 ועוד כור פאריס

 הדין יר!וב ■

ההר! את
 באשמה נאשמים וחבריו אדיב אודי
ב העם בני אנו ביותר. ומזעזעת חמורה
 להטיל ודורשים לדין אותם תובעים ישראל
 ביותר והכבד המירבי העונש את עליהם
להם! המגיע

 נא נתעטף — הדין ליום ובהתבוננו
 נירחץ והצדק, החוק בגלימת ורחימו בדחילו
 חשבון את לעצמנו ונערוך כפינו בנקיון
 ראויים אכן אם עצמנו את ניבחון הנפש!

למשי אנו ומוכנים
 של הגורלית מה

ה־ הגרדום הצבת
הפומ מוסרי־סימלי

בי!
 את נא נשאל

וב בכנות עצמנו
 היו לא האם : אומץ

ה־ מיקרים מצידנו
 זרים בעיני ניראים
 באוכלוסיה כטבח

 ע״י לא ערבית,
 חסרי טרוריסטים

חלילה, אנוש צלם -■ זמיר
 כלי באמצעות אלא

 במיסגרת — ומכובדים משוכללים מלחמה
תות כגון — וממושמעת מאורגנת סדירה

ומטוסים? טנקים חים,
 עם שילטוננו תחת מחזיקים איננו האם

 בסיס על זכויות אי-שוויון של במישטר זר
 אצלנו קרו לא האם לאומית? אפליה של

 ערבים וחקלאים תושבים נישול של מיקרים
 אי-פעם חיילינו האם מחייתם? שטח מעל

 בחשכת לחצות שניסו 67 פליטי קטלו לא
 האם לבתיהם? ולחזור הירדן את הלילה

 תושבים של בתים למאות, בתים פוצצנו לא
 שהעיזו כאלה עם כלשהו קשר להם שהיה
 הכובש של למשטרו אלימה התנגדות לגלות

ם? הזר ה ל ש
 המצערת המדיניות שנימשכת זמן כל

 זכות לישראל אין — הנוכחית והמבישה
 או למוות ערבי מחבל לשפוט מוסרית
 יהודים צעירים על מירבי עונש להטיל

 ב־ הרב לצערנו שהידרדרו הכרה(!) בעלי
 עד — והקיצונית הזועמת המרה, ביקורתם
!האדיב למחנה ההצטרפות לגבולות

אמירים זמיר, שלום

רכע ■

עברית של
 של ״רגע ,1848 חזה״ ״העולם 1
הסאטירי. בעמוד מכתב עברית,״ ן

 ״רגע בשם שחתם ההדיוט מי יודע אינני
מקצ כבר אם מקום, מכל אך, עברית״, של
 תיבות, לראשי עברית״ של ״רגע את רים
 ב־ אלא בנקודות מקצרים שאין לזכור נא

גרשיים.
 ד.ש.ע. :כך הדפסתם אתם ? כוונתי למה

ש״ע! והנכון: ד
 המילים קיצורי וכל התיבות ראשי כל

 צה״ל ולכן: בגרש או בגרשיים מסומנים
ת.ד. ולא ת״ד מם. ולא מס׳ צ.ה.ל., ולא

בת-יס נקר, חיים


