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זעיכייס! אוי
בקוראי־ התעללותכם תימשך מתי ...עד

 אבל מגדלת׳ זכוכית אולי יש לכם ! ? כם
 ׳העיתון עם יחד והתבגרו שגדלו הקוראים
ה באותיות הכתוב את לקרוא מתקשים
 לכם מציע הייתי מכתבים. במדור זעירות
באו שימוש של זה נפסד מנוהג לחדול
עינינו. את המקלקלות זעירות תיות

ים בת־ למדני, יהושע
חדלנו. •
1 ישראל אלמן לא

ב עיני הבחינה חמישי, ביום השבוע,
 ידיעות הערב בעתון שהתפרסמה ידיעה

כ והייתי בידיעה עיני נעצתי אחרונות.
 מעי בני ״שישו לעצמי: אמרתי חולם.

הידי־ בישראל.״ דיין ויש דין יש הנה —

אחרונות״ ג״ידיעות הידיעה
לאזור מחוץ עויינים סוכנים

 3ו־ צעירים 19 של קבוצה כי סיפרה עה
 בבית־ לדין תועמד שכם, מנפת צעירות

 בהתארגנות כחשודה בשכם, הצבאי הדין
 עויי־ סוכנים עם מגע בקיום חוקית, בלתי

 נוספים אנשים ובגיוס לאיזור מחוץ נים
 קצת מוגזם כי לעצמי חשבתי לפעולותיהם.

 תל־אביב מקרית־ארבע, אלה את לכנות
עדי ״סוכנים בתואר שרון אריק וחוות

 לתומי סברתי אבל לאיזור,״ מחוץ נים
 פיו על בחוק, הפלילי הסעיף נוסח זהו כי

ב להתנחל שניסו אלה את לדין מעמידים
ש אלה ואת שכם ליד חוקי בלתי אופן

להם. סייעו
 תשעה כי הידיעה בהמשך לקרוא שמחתי

 לפעילות שהתארגנו זו, קבוצה מאנשי
 לעונשי ונידונו לדין הועמדו כבר עדינת,

ה הכיצד? תמהתי: וכאן שונים. מאסר
 כך? על שותק בישראל שהימין ייתכן

 למתנחלים אינה הכוונה כי הבנתי אז ורק
לממ אחרת עדינת קבוצה לאיזו אלא
 שפירסם שהעתון, חבל ולמדינה. שלה

ל בדיוק הסביר ולא דייק לא זו, ידיעה
הת ולאיזו הכוונה עדינת קבוצה איזו

 הידיעה. מתכוונת חוקית בלתי ארגנות
 מנת על התמים לאזרח דרוש זה הסבר
 זווקית בלתי התארגנות איזו על שידע

 כזו התארגנות איזו ועל לדין מעמידים
פרם. מקבלים

 אביב תל־ טננכוים, רפאל
ילדים ;ב על מלחמה

 (״העולם ן ילד תחת ילד :חכדון 1
).1921 הזח" |

 את להפסיק אבנרי מר של ...קריאתו
 בלבנון, הפליטים מחנות על ההפצצות

 שאין רק חבל בליבי. חיובי הד מצאה
 האם זה. במקום לעשות מה מציע הוא

 ולשבת ילדינו הריגת עם להשלים עלינו
מעשה? באפס

ירושלים ממן, שרה
המחב נגד שפעולות־התגמול ...הטענה

 לה אין כה, עד עצמם את הוכיחו לא לים
פעו שאחרי היא עובדה לסמוך. מה על

 מירדן, שבאו המחבלים נגד התגמול לות
 פעילותם את למנוע חוסיין המלך הצליח

מארצו.
תל־אביב ורשבסקי, י.

 באיר־ למילחמה יצא חוסיין המלך •
 כמאו, על שאיימו אחרי רק גוני־זזחבלה

מפעולות־התגמול. כתוצאה ולא
 !ילד תחת ילד !כן :לאבנרי תשובתי

 לשפל נרד כך על־ידי פן הצבועה הדאגה
 לנחם יכולה אינה המחבלים של המוסרי

 נרצחים שילדיהם והאמהות האבות אח
שכ של כזו מוסרית רמה מוטב לעיניהם.

 מתים ילדים מאשר חיים׳ ילדים עם נינו
טהור. מצפון עם

אביב תל־ אכירם, ראובן
;יפסון ביקור
 המיל־ פושע של הצבוע הביקור לרגל

 במיזרח שלום להשכנת הבינלאומי חמה
:ר׳תיכזן

יזע תחילה, נצלנו אנא, ניכסון, מר

 אחר ופגע, בנו רצח צמא, עד אותנו
קולה. בקוקה ראדיואקסיביות לנו העניק
 עוד לעשות לנו עזור אנא, ניכסון, מר

שלום. עוד יעשה שדנרי כדי מילחמה
 עודנו המיים״ ״מגוף אנא, ניכסון, מר
 אתה כרע בביב, יכרעו אלפים למען ניצב
מרצח. ■וחדל
חפצך, עזרה באמת אם אנא, ניכסון, מר

 כאן להיות לנו ותן נשקך עם מכאן לך
 את איתך לקחת תישכח (אל טובים שכנים

בארץ. שלום ויהי הקרמלין). מן עמיתיך
אלוני־יצחק שי״י,, ישעיהו־תזמא

,לצ׳יץ יחסי-ציבור
מסופר, )1920 הזה (העולם אנשים במדור

 להט (״צ׳יץ׳״) שלמה העיריה ראש כי
 ל״י אלף 103 יחסי־ציבור ״למישרד ישלם
— להעיר: ברצוני שירותים.״ עבור לשנה
יותר! קטן הסכום א)
עם לעבוד צ׳יץ׳ ממשיך במקביל ב)

 העירייה למודעות הנוגע בכל דחף מישרד
1 ■ש־ !מישרד אותו מיחסי־ציבור), (להבדיל

 יהושע הקודם העירייה ראש עבר עימו
!רבינוביץ׳

 לא העירייה של הכספים בוועדת ג)
ההקצבה. לאישור המערך התנגד

 במישרד נעזר המערך גם אחרון ואחרון
מישפטי. ובייעוץ ובדובר יחסי־ציבור

שפירא, עמיקם
תל־אביב העירייה, דובר

שת שק ק
כו למצוא ונסה דמיונך את הפעל

שתס שלמטה, לציור מתאימה תרת
 לכר הצעות בו. רואה אתה מה ביר

 ת.ד. הכתובת: לפי לשלוח יש תרות
ההג ״קשקשת״. עבור תל-אביב, ,136

תפורסמנה. ביותר הקולעות דרות

שת שק 1920 ק

ל שהוציא בתנ״ך עובדיה ספר •
גורן. שלמה הרב אור

 רמת־גן ליכנה, דם
הדף :למציאות שהפך חלום י•

בטלוויזיה. יום״ של ב״פסוקו האחרון
תל־אביב מדניק, צכי

בתולה... של מיומנה •
חמודשווילי, אילה

הל״ה נתיב קיבוץ
 לאנאלפבי־ לימוד־קריאה ספר •
תים.

פתח־תקווה יהישלום, שאול
להכנסו 1973 לשנת שומת־המס •
דיין. משה של הצדדיות תיו

חיפה בולבול, מאיר
 תיק :רבץ בממשלת חידוש •
שר. בלי

יהודה אור קמחי, ישראל


