
מכתבים
 זזוחלט וכאן לבית־ווולים נלקח הוא

העניין. את להשתיק
 על לדבר רוצים אינם כמובן המורים
 :מפחדים והתלמידים חיברם, של רשלנותו

 המורה להיתנקמות מחשש משהו, לומר
בציונים. בהם

תל־אביב לו, שאיכפת תדמיד
 ביוז׳הספר שם את המציא התלמיד •

 ■מידע לשמור ביקש אך הכיתה, את וזיהה
במערכת. זה

ה״מידרחוב״ מינדעות
 שמחתי דיזינגוף, רחוב אצל שמצוי כמי

 :העירייה של החדשה על.תוכניתה לשמוע
).1942 הזה (העולם המידרחוב,

 התוכנית פרטי אל ירידה לאחר אולם
 .מתעוררים האחרונה, השבת של והנסיון
 האמיתית לתכלית באשר ספיקות מיספר

התוכנית. של
 בעיקר עומס, מוטל דיזנגוף רחוב על
 ובמוצאי־ הצהריים בשעות שישי ביום

 ה- כאשר במוצאי־שבת, אז, דווקא שבת.
באפ .אין במיזדנגפים, עמוסות מידרכיות

 בכך ולהקל לכביש לרדת האנשים שרות
 הותרה אלה שבשעות מפני הצפיפות, על

ציבורית. לתחבורה התנועה
 ,במשך ישבת וביום בערב, שישי ביום

 וימיספד !רב, בדיזנגוף העומס אין היום,
 הרגיל על עולה אינו אותו הפוקדים

 לרכב לחסימתו הצדקה שום ואין חול׳ בימי
אלה. בשעות דווקא

תל-אביב ר״א.,
יגוו1ד של שאלה

 ישראל עם את לחנך שהצלחנו עד
 המיד־ על ללכת הגלויות, ,מכל המקובץ

 והופכת המידרחוב התוכנית באה רבות,
פיה. על הקערה את

 על ללכת העיר אזרחי את נרגיל אם
 בכך ימשיכו הם לרכב, החסום הכביש

עובר. שהרכב בימים גם
 השנה בסוף לבדוק לעירייה מציע אנ

 מעורבים היו בהן התאונות מיספר את
 של לנתונים אותם להשוות הולכי־דגל,

גרמו. הם למה־ ייווכחו הם אז שנה. לפני
גבעתיים רונן, יוסי

מומר אבנר פרשת
 בדבר הנוגעים כל את שהזהרתי למדות

 בכספי לגעת לו לתת שלא הנ״ל בענייו
 חסרת־ בעורמתו .תומר הצליח הציבור,
 בעניין אילת עיריית על להערים המצפון

השטרות.
 ב־ אולי, ר אפשל

לש זו, ההזדמנות
 שילטונות .את אול

 זה איד מס־הכנסה,
 שילם ׳לא שהנ״ל

 במשך מס־הכנסה
למ ישנים׳ שילוש

 כי הכרזתו רות
 מחזור מגלגל הוא
 ל״י מיליארד של

י לשנה
 טועה המישטרה

ש חושבת כשהיא
 את להעמיד תוכל
 הוא לדין. תומר

 מדומה חולה כמו שיטות מיני בכל יתחמק
פת ״התקפות־לב״ מרופאים, פתקים עם

 זה מה יודע הוא כי וכדומה. אומיות
בית־ימישפט. בשבילו

ניו־יורק הרמן, אמנון

מעשי־זוועה
 הזה (העולם אש״ף ועכשיו בכתבה

 ה־ ״אירגוני כי אבנרי :אורי כותב )1940
 האירגונים אינם באש״ף השולטים פידאיון
מח מעשי־זוועה בדורנו שביצעו היחידים

 שהתמחו וילדים, נשים דם ששפכו רידים.
 דומים טירוריסטים גופים וחבלה. ברצח
 ב־ באלג׳יריה, דומים מעשי־זוועה ביצעו

 בדדום־תימן, בוויאט־נאם, צפון־אירלנד,
אחרות.״ ובתריסד.ארצות במוזמביק בקניה,
 אני בידי, הנמצאת האינפורמציה לפי

 הטי.רד לקבוצת בקשר אבנרי עם .מסכים
 ה־ האופי .בעלת הלאומנית־דתית ריסטים

 פצצות שמניחה בצפון־אירלנד, פאשיסטי
 בקשר אבל מפשע. חפים אזרחים ודוצחת

 מיילחמת־ היתה שם ׳ודרום־,תימן, לאלג׳יריה
הצר הקולוניאליזם נגד לאומית שיחדור

 בתור אלה בארצות שהחזיקו והבריטי, פתי
 — התושבים של דמם את ומצצו קולוניות

צבא. נגד צבא — מזמין התנהל,מאבק שם
 שבדרום- ידוע לוויאט-נאם, ובקשר
 זמנית מהפכנית ממשלה כיום יש ויאט־נאם
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 פשאינן עושות הן מה

״סינטבוף׳ משיגות
 בטינ־ החלקי המחסור בעיקבות

 נקה חברת לאחרונה פנתה סבון,
 עקרות־ ציבור אל גע״מ חימיקלים

הת הנשים יוצא־דופן. במיבצע הבית,
 כשאינן עושות הן ״מה לספר בקשו

סינטבון.״ משיגות
 וכפיצוי הטוב, לרצונו כתמורה

 להשיג הצליחו שלא נשים לאותן
 300 נקה חברת מחלקת סינטבון,
 הכוללות ערך, רבות שי חבילות
מוצריה. ממיטב

 היום עד הגיעו המיבצע מטה אל
 מהן אשר תשובות 1,000מ־ למעלה

מאלפת. תמונה מתבררת
 את המכבדת עקרת־בית כל כמעט

 מועד מבעוד להצטייד דאגה עצמה
 הציעו לחילופין סינטבון. במלאי
 באחד שימוש הבית עקרות מרבית

 ״ני־ (בעיקר האחרים נקה ממוצרי
 זמנית ״ישתמש מהן קטן וחלק קי״)

 עד אחרות, חברות של בתחליפים
סינטבון.״ שוב שיהיה

 כי בדעה נמצאות עקרות־הבית כל
 הסיבות בין תחליף. אין לסינטבון

 רב־תב־ לידיים, מזיק אינו :שצויינו
 מרבית את בהצלחה (מחליף ליתי

 במיוחד ויעיל הבית) לניקוי המוצרים
 זפת כתמי בהורדת קשות במשימות

וצבע.
 ובחודש 31.12ב־ מסתיים המיבצע

 של גדולות כמויות תגענה שוב ינואר
לשוק. סינטבון

19439 הזה העולם


