
ם מכתבי
והא;דרוגיגוסים מפ״ס

 — אנדרוגינוסים מצויים שבמפ״ם סבורני
 להציגם כדי המספיק בשפע — דדמיניים
 מרשה כך, אם מדוע, פוליטית. כפירסומת

 אוב־ של ביצירה להשתמש לעצמו המערך
 בקיברו מתהפך היה שבוודאי ברדסליי, ריי

 הנפלאה, ביצירתו הזול השימוש למראה
 (״אנדרוגינוס המערך של במודעת־הפירסום

)?2068 הזה העולס ״,77
אילת שחף!, אמגון

 אלה בימים מתבזבזים לירות מיליוני
ש הגדולות, המיפלגות של אדיר במסע

 את מאיתנו ולהשכיח לטשטש תכליתו
 במחדלי ביזבזו שהם הלירות מיליוני זכר

 שנקרא מה זה האחרונות. השנים ארבע
פשע״. על חטא ״להוסיף

ירושלים כרנר, איכס
לאיבוד הלד הציר!

ב במעריב שפורסמה הקטנה הכתבה
 כדי ״פרץ אותי: הדליקה השנה, ינואר
 חיכיתי לשנת־מאסר״. נידון — לחם לגנוב

 לא אלה אך טעות, לתיקון או להכחשה
 הכתבה העתק עם כרוז הדפסתי אז באו.
 מתפקידו, להתפטר מהשופט תבעתי שבו

 בדיזנגוף העצים על ממנו עותקים ונעצתי
 לנשיא אחד עותק ׳שלחתי ובן־יהודה.

 והדבקתי בירושלים, בית־המישפט־העליון
 ב- בבית־המישפט לוח-המודעות על אחד

 פורסם הנושא בתל־אביב• היכל־המישפט
 הכתבה באה ואחר־כך בטלוויזיה, בצינעה

ש כתבה בנדון, הזה העולם חקירת של
 עליכם תבוא כך ועל בהרחבה פורסמה
 לגנוב ניסיון בגלל (״שנת־מאסר הברכה
).2062 הזה העולם לחם״,

 לשמע הזדעזעה שהארץ לומר קשה
 שחפצתי הכרוזים מאות אחרי גזר־הדין.

 — בקיצור תגובות. שתי רק קיבלתי
 אדיש נשאר שלא מי מוחלטת. אדישות

 שהתלונן ■שטיינברג, השופט דווקא היה
 רב־סמיל לחקירה. הוזמנתי במישטרה. נגדי

 ששגיתי אותי לשכנע ניסה אותי שחקר
 פרוטוקול את אך לי, ידוע הכל ושלא

 רב- מדיברי לי. להראות סירב המישפט
■ולשופט שלו שוכנעתי, במישטרה הסמל

שטיינברג מחוזי שופט־
פרופורציה בלי

 שניהם — משותף אחד דבר יש ׳שטיינברג
 הבדואי. של במנטאליות דבר מבינים אינם
 באולמו לבקר החלטתי מיקרה אותו אחרי

אש מסקנותי את שטיינברג. השופט של
לעצמי. בינתיים, מור,

 אני שבו היחידי והדבר שופט׳ אני אין
 שלנו, בתי־המישפט הוא אמון נותן עדיין

 הצדק מבחינת בעימות, לעמוד היכולים
 בעולם. בית־מישפט כל עם בהם, שנעשה

 האיש שמתמנה יש תפקיד, בכל נמו אולם,
הלא־מתאים.

 חצי שגנבו ושות/ שידלין ייתכן לא
 בשעה — מאסר שנות חמש יקבלו מדינה,
 אחת. שנה יקבל — לחם שגנב שאדם

 ערבי ביהודי, מדובר .אם כלל חשוב ולא
הוטנטוטי. או

תל־אביב ולך, דידי

לשעודחירום ;!ללות
 כתב פומרנץ, אליעזר עדידהנפש, הקורא

ש ,2068 הזה העולם בגיליון זה במדור
)10 בעמוד נתמשך
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