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מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 את שהעדיפו צד,״ל חיילי בקרב אחרונות
המערך. על־פני הליכוד

גבעתיים פ., ד.

בגיליונות? לעשות מה
 מה ״מיכתבים״ במדור לי להודיע נא

 הזה העולם של השנתונים 26 עם לעשות
 שהם חבל ).1951—1976( אצלי הנמצאים

נייר. רק יהיו
תל־אביב ם., ט.

שבר אחרים, וקוראים ר. ט. הקורא •
 משנים הזה העולם וגיליונות כרכים שותם

 המערכת, עם להתקשר מתבקשים קודמות,
לר מעוניינת המערכת בכתב. או טלפונית

באר שאזלו גיליונות תשלום, תמורת כוש,
קודמות. משנים המערכת כיון

לשנור סינון
 ראוי אולי שיימצא מוצג בזה מצורף

 חצי סך על קבלה העיתון: קוראי לעיון
 על שהתדפק נחמד, מילד שקיבלתי לירה

 מטעם הנדבנים, בני־ישראל בתי דלתות
 בית- עבור ״זה העצמאי״. החינוך ״מרכז

יהיו שלא כדי הילד, לי הסביר דתי,״ ספר

העננמא׳ התנור מרכז
ד ר ש מ : ה י ש א ר  ה

ת.ד. ,28 ילין דיי רח׳ ירושלים,

״ה החינוך עיקרי בין כנראה ספקות. לי
למט וגם לשנור, החינוך גם מצוי עצמאי״

 שימו־ ״דמי־חנוכה״. כגון מעורפלות רות
. ממוספרת. אינה שה״קבלה״ לב

 רמת־השרון האופטמן, אהרון

והצבי הזאב משל

 ״יישר להעביר רוצה אני באמצעותכם
 על הילדים, עתון אצבעוני, לעורך כוח״

 הזה (העולם סאדאת״ של ״השלום מאמרו
 העולם אנשי לכם, גם כוח״ ״יישר ).2050
 לידיעת גם הדברים את שהבאתם על הזה,

ב לילדים, אצבעוני המבוגרים. הקוראים
ספו במישפטים מיצה והצבי, הזאב משל
 תופסים אינם רבים שמבוגרים רעיון רים
 אין ארוכים. במאמרים מולבש כשהוא גם
 אלא בטענתכם, פוליטי״, ארס ״תעמולת בו

 מיל- כבר אותה נכיר כי שטוב מציאות
דותנו.

חיפה טל, צבי
צודקת לעולם טעות


