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ה את לכופף מצליח לא ממש אני
לעשות! עלי מה דפים.

ראשונים. נביאים א', שמואל

לדוקטור, שלום
ב שמעתי ורענן. בריא צעיר, צבר אני

ב לעלות ממליצים הרופאים כי רדיו
אחת־אחת. ולא שתיים־שתיים מדרגות

 מדרגות. חמש בביתנו :היא בעייתי
!לעשות עלי מה

 דרדרה קקטוס, יעקב
1

יקר, דוקטור
 בעת הישראלית. באופרה זמר אני
 שטראוס, ליוהאן ״פלדרמאוז״ בכורת

 נזרק אופליה, בתפקיד שהופעתי שעה
 בצד, 6 שורה ב׳ יציע מכיוון גזר לעברי

למצחי. מתחת בפני, ופגע
לעי בריא גזר האם :היא שאלתי

!להוציאו כיצד לא, אם ! ניים
גזר. האזורית המועצה איי.,
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 עברית במדינה אנו, ממשיכים מדוע

ה בשמן התרופות את לכנות עצמאית,
! לועזי

 אלף. ויטמין ולא ויטמין מדוע
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ם מכתבי
ת כ ר ע מ ל

ת על לא הר הגזע ט
 ״על נערכים אינם המכביה משחקי

 על נערכים הם היהודי״. הגזע טהרת
 הישגי את להפגין כדי ״לא לאומי. בסיס

ה את לטפח מנת על כי־אם הגזע״,
 לזה זה לקרבם עמנו, בני שבין אחווה

ארצה. לעלות ולעודדם
 ה- של מטרותיה מזדהות אלה בכל
המדינה. של אלה עם מכביה

 מדינה שלכל סיבה ומאותה כן משום
 סגורות, לאומיות תחרויות לערוך הזכות
 מדינית מסגרת החסר עמנו, על שומה

המכביה. את לקיים אחרת,
מאיר, דניאל של מכתבו (מתוך

 טבעון קרית
)24.7.73 אחרונות ידיעות

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

ם נ ו ל ש ־ ל ד ג מ ב יר מעל ה פ ט ח נ
וטחו לסחטנות נכנע לא התיקשוות: שו

 מקו־ שיגרתית כנסיעה שהיתה נוסעים מעלית
 אחר■ נחטפה במגדל־שלום 14 לקומה <ק) מת־הקרקע

מזוהה. כלתי קכוצה על־ידי הצהריים
 ניתק המעלית עם הקשר

 לאחר־ ומייד 15.55 בשעה
 את משנה נראתה היא מכן

 אופקית ונעה הקבוע נתיבה
ה כי נראה מזרח. בכיוון

 בקומה למעלית עלו חוטפים
 הנוסעים אין שם השלישית,

 די קפדניות בדיקות עוברים
הצורך.

 והתיקשורת שר־התחבורה
 תחת לקח למקום, שהוזעק

 הרבים העיתונאים את חסותו
ואירגן הבניין על שצבאו

 מאולתרת. מסיבת־עיתונאים
ה זהות כי אמר, פרס מר

 וכי ידועה לא עדיין חוטפים
החטי על פרטים אין עדיין

 מטרותיה. ועל עצמה פה
 מדינות את האשים השר

 ובקהות־ באדישות המערב
 הטרור נגע לנוכח חושים

והולך. המתפשט
 במעלית הדלק כי נמסר

 לאחרונה וכי והולך אוזל
 רחוב בכיוון נעה נראתה

ב בצפיפות המאוכלס פרוג
וטף. נשים זקנים,

שליחות חשאית ב

ר ב ת ד כ ר ע מ ה

רעל זורעי
בירו החאן בתיאטרון שקרה מה
 אנטישמי, פאסקוויל הוצג בו שלים,

 המובל ערבי היתר, בין בו, שמראים
 סביב שהודק בחבל יהודים ע״י

במצי דופן יוצא דבר איננו צווארו,
 שניתן ה״חינוך״ זהו הישראלית. אות
 סופרים, חבורת ע״י זה אומלל לעם

ב עצמם שהעמידו ואמנים, מחזאים
 קדם וההרסנית. הזרה התעמולה רשות

ואח — האמבטיה מלכת המחזה לו
 אולי אחר, מחזה בוודאי לנו יוגש ריו
 איש של ואצילות־רוחו גבורתו על

נפ שהקריב ליבנה, ר. הריגול רשת
 ועמה ישראל אוייבי למען בטהרה שו

 של בשלב כבר המחזה כי (אומרים,
 מחושבת תוכנית כאן כי כתיבה)...

וב בחריצות המתבצעת מלכתחילה,
 לנו, סופר לה. דוגמה שאין התמדה

 בו בהבימה, ה״מרד״ מאחורי גם כי
 לחסל בדרישה צעירים קבוצת קמה
 פינקל, ש. הלאומי הבמה איש את

הבא מרעילי של דברם עושי עומדים
 את גם לידם לקבל הרוצים הללו, רות

להת רק ויש שלנו. הלאומי התיאטרון
העי כמו מפוכח שאיש כך על פלא

 הוא מי עם ידע לא מרגלית דן תונאי
. במגע. בא

)24.7.73 אחרונות״ (״ידיעות

 המסור קוראיכם קהל לכם, כידוע
חס מטומטמים של אוסף הינו והנאמן

 עליכם, מוטלת לכך אי ובינה. דעת רי
ל להעביר המשימה ניכבדים, עורכים

 של האמיתי תוכנם את המטופש מוחם
 שולחן אל המגיעות השונות הידיעות

המערכת.
 שהדרך מכריז בורגיבה אם — למשל

 מדינות, שתי הקמת ע״י היא לשלום
 בארץ־ישראל, ופלסטינאית, יהודית

 הידיעה כותרת את לנסח שיש הרי
הבאה: בצורה הראשון בעמוד

 בורגיבה של חדש תכסיס
 ישראל: להשמדת בדרך

 מדינה הקמת מציע
פלסטינאית

לנ מוכן שהוא סאדאת יכריז אם
 על גולדה עם ולהיפגש לירושלים סוע
 את לנסח יש שלום, חוזה לחתום מנת

:כך הידיעה
לצורכי בנאום סאדאת

 עם לשוחח ״מוכר חוץ:
 ״שלום״ על גולדה

 ישראל על ללחוץ מנסה
תמורה ללא לסגת

קל וביטחון חוץ בנושאי זה. זהו
אם נעבור, החומר. את קוראיכם טו

ם: לנושאי כך,  פני
 יש ערבים, השתתפו היומי באונס אם

:לכתוב
 אנסו ערבים
יהודיה תיירת

 :לנסח יש ערבים, השתתפו לא
תיירת נאנסה

 יש ערבי, הפוגע הנהג — תאונות
:לכתוב

ונמלט למוות דרס ערבי
 לכתוב: יש יהודי, הפוגע

ילדה נדרסה
ער גם היו התאונה נפגעי בין אם

:כך הכותרת את לנסח יש בים
 בכביש קטלנית בתאונה

 יהודים 6 נהרגו החוף
ערבים 4ו־

הנפגעים, בין ערבי אף היה לא
:כך לכתוב יש

 אדם בני 10
בתאונה נהרגו

ותת תקפידו ואף כראוי תנסחו אם
 הבנת למען הצודק במאבקכם מידו

 גדול סיכוי יש הנלמד, החומר וקליטת
 עם ומתחדשת, גדולה מולדת לבניית

 אימת כל חת ללא הלוחם נפלא נוער
והצליחו. עלו המשימה. עליו שמוטלת


