
מכתבים
ישר ״עוכר היותו את רואה הוא ובמה
 מסע' הוא כולנו, ששומעים מה כל אל.״

 אין נגדו. ובאיומים, בקללות התעמולה,
 אכן (אם שבדבריו אי־האמת נגד טענות

 טענות רק יש אמת). אומר שאינו סוברים
 ולפרסם אמר אשר את לומר העז מדוע
בעולם. זאת

 יש כי הישראלית הציבוריות חושבת אם
 תקום — שחק נגד משכנעים טיעונים לה

 היא שאותו ציד־המכשפות נגדו. ותטען
 מעיד — זאת לעשות במקום עליו, עורכת

הגמור. ההיפך על
קויית־שנזואל פרידלר, שאול

לגד לא — ביחד
ש הידיעה את לתקן לבקש ברצוננו

 (העולם והלירה״ ״אתה במדור פורסמה
 בשבועון מניות העברת בעניין ),2024 הזה

להיטון.
 אלון יעקב :להיות צריך המדוייק הנוסח

 ברק בפירסום שותפים שהם קורן, וגדי
 ביחד קנו להיטון), של (מחלקת־המודעות

להוד בניגוד זאת, להיטון. ממניות שליש
 לבדו אלון יעקב כי שדיווחה האמורה, עה

מהמניות. שליש קנה
מי ע ץ, נ תל־אביב י

? במרק־פירות חמור מבין מה
קיי ישראל מדינת שבמקום לרגע, נניח

 זה האם ערבית־פלסטינית. רפובליקה מת
 סוריה־רבתי על לחלום מסוריה מונע היה

 של האידיאולוגיה זו? פלסטין שתבלע
 ה־ של לערבית תירגום היא הסורי הבעת

הגרמני. נאציונאל־סוציאליזם
 הרבה יש ישראל, של קיומה מבלי גם

 מעוניינים שאינם במיזרח־התיכון גורמים
ומצ עיראק תורכיה, סורית: באימפריה

מדינות. שלוש רק להזכיר אם רי*,
 המישחק מהות את להבין שרוצה מי

 סיפורו את שיקרא מוטב זה, בהקשר הרוסי
 (ברלין המקום ארמגדון. יוריס ליאון של

ה אך שונים, )1946־47( והזמן המערבית)
לחלוטין. זהים והטאקטיקה סיסמות

 ביחס ישראלי״ ״מישחק שקיים לטעון
 ממשלתנו בדיחה. זוהי הלבנוני, למצב
המצב את לאכול איד יודעת אינה פשוט

קופד אברהם
החולמת סוריה

ו ? במרק-פירות חמור מבין מה בלבנון.
 חברי, הלא־כל־כך הבינערבי המצב נוכח
במרק־פירות. יבין לא גם שהחמור מוטב

בלגיה אנטוורפן, קופל, אברהם

!יותר שווים בהורי־הישיבות
 אך שווים, האזרחים כל ישראל במדינת

!בחורי־הישיבות — ויש יותר, השווים יש
מ פטורים שבחורי־הישיבות לכל, ידוע

 אחרים אזרחים בעוד בצבא, השירות חובת
מחיי יקרות שנים למדינה לתר. מחוייבים

חייהם־עצמם. את לא אם הם,
 שגם ),2024( הזה בהעולס קראתי והנה,

 הזו, בארץ אותנו הכולא ממס-הנסיעות,
לומ שהם במיקרה הנ״ל, הבחורים פטורים

בחו״ל. בישיבה דים
 ? מה אלא !בחור־ישיבה והייתי יתנני מי
ל למחשבה חומר לכם והרי אני. אשר.

הפמיניסטית... תנועה
טיבסון שמואלי, ימינה

הדת את יעכה הכסף
 ■ו־ הוונדאליזם שיא מהו חידה: לי יש

ה קיבלתי התשובה את ? חילול־הקודש
 גלי-האתר מעל חי בשידור ),23.6.76( ערב

 התוכנית באמצע כאשר בארץ־הקודש,
 סיסמווד־פירסומת הושמעו — רב לך עשה

!מיסחריות
 את לכבד בני־ישראל את מחנכים ככה

 ל- במדינת־היהודים דואגים ככה התורה?
 שמא או מוסריים? ולחיים תיקודהמידות

 את יענה כן שהכסף אותנו מלמדים ככה
הכל?!

 של הראשי שהרב הוא, ביותר המזעזע
 להופיע הסכים הלוי, חיים־דויד תל־אביב,
שכזאת. ביזיונית בתוכנית

 השכם- לנו משמיעים המדינה קום מאז
 ״אנו המאיים: הפיזמון־החוזר את והערב

 עכשיו, ובכן, התהום.״ סף אל מידרדרים
 אנחנו להידרדר. גמרנו כבר ברוך־השם,

בתהום. למטה, שם, נמצאים כבר
חולון גולדנרט, חנן

מעולם דברים היו בבד
 היום העיתון של לאור הוצאתו לרגל

מ דברים היו כבר דיין, משה של הזה
 נפו־ של מאת־הימים שילטון כעין עולם.
 את הר: להוליד רוצה העכבר ליאון.

המצדה.
 נהריה כהן, שמשון

שמגיע מה לדרוש
 על משלמים. והקטנים גונבים, הגדולים

 אחרת למיפלגה ולתת להתפטר, הממשלה
 אין לממשלה שהרי המדינה. את שתנהל

מת המישפחות זה שדואג מי לדאוג. מה

* ג.
הררי ,אשר
משלמים הקטנים

 ב- ילדיהן את שמגדלות בות־הילדים,
 זמנם שמגיע עד שנה, 18 תנאי־מצוקה

לצה״ל. להתגייס
 ולדרוש לקום העם על בלית-ברירה,

 לאנשים אדיש להיות ולא לו, שמניע מה
הגדולים. בשביל העובדים הקטנים,

צור־שלומ הררי, אשר

בביקעה החיילת לרצה הארות
 ב־ שנרצחה החיילת על הכתבה לעניין

 במדור והידיעה )2024 הזה (העולם ביקעה
לה הריני ),2025 הזה (העולם ״תשקיף״

: עיר
 חייל :כדלקמן הן לי, הידועות העובדות

מ קומנדקאר ללא־רשות, נטל, ״מסויים״
ששימ חיילת אסף הוא בביקעה. מחנה

 עימד, ועלה שני, במחנה מרכזנית שה
 אותו שראו זה מחנה חיילי אחר. למחנה
 שתישאר ממנה ביקשו שתוי, שהוא וחשדו

 ה״מסויים״ החייל במחנה.. ללינת־לילה
 אחרי וזאת עימו, לרדת אותה שיכנע
.02.00 השעה

 נטוש הקומנדקאר נמצא המחרת בבוקר
 על הראשון. למחנה הסמוך רביעי, במחנה
 גדולים, כיתמי־דם היו הנהג שליד המושב

 ישב פצוע שמישהו הוא המעשי שפירושם
 לאחר יום נתפס החייל המושב. על שכב או

המעשה.
להניח, סביר יסוד יש אלה כל מתוך

 מה־ החיילת נפלה הסיבובים באחד כי
 מעשה עקב אם אקראית אם קומנדקאר,

 את חזרה אסף הנהג הנהג; של כלשהו
 ו־ הנהג, למושב הסמוך למושב החיילת

)10 בעמוד (המשך

הערב,בהגרלת
הזהב כדור

הפיס מפעל של

בטלוויזיה הערב
לחדשות״! אחוי..מבט1

ההגרלה תוצאות
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