
 אז לא, ואם קיימת, שהבעייד, הקרקע על
החי שאר כל עם יחד — תגיע בוודאי
האמריק החברה את מחקים שאנו קויים
 היקפה במלוא ידועה היתד, זו בעייה אית.

ו השישים, שנות של השבעה באמריקה
ממד תמימות ו/או הדחקה רק זו היתד,
 יפגע לא שבנו לחשוב ראשונה, רגה

הנגע.
 ניפנפו שבהן שבעולם, הרפורמות כל
 הנייר את שוות לא מישרד־החינוך, ראשי

 מהיר פתרון יבוא לא אם תוכננו, שעליו
 תלמידים בקרב הסמים נטילת לבעיית
 גם שהמדובר נתבשרנו וכבר צעירים,
 בעישון ״רק״ ולא קשים, סמים בנטילת
חשיש.

ה ובראשן שונות, ■שמיפלגות העובדה
הא הלימודים ״יום בדגל ניפנפו מערך,

 שוב הינד, הבחירות, אחרי שינהיגו רוך׳
 מה במציאות, מהמציאות. צינית התעלמות

 ינוצל הוא אם ארוך יום־לימודים יועיל
יותר? רבה להידרדרות

תל־אביב דב, דויד

המישפט? את יגהל מי
 משיכון ג׳רבי מישפחית כל ובשם בשמי

 על הזה העולם לצוות מודה אני סלע
 תאונת מישפט בעניין העובדות פירסום
 בר-זומר. מיכאל העיתונאי נגד הדרכים

 עורך־דיו במציאת מתחבטים עדיין אנחנו
 המישפטית המערכה את שינהל מתא־ם,

 בר־ נגד בתביעה לנו ויסייע שצריך, כמו
ישראל. ומדינת שלו חברת־ד,ביטוח זוהר,

עלמה, מושב ג׳רכי, הרצל
הגליל מרום

 ״מחירו ג׳רבי, האחים של סיפורם >•
 פורסם )2060 הזה״, (״העולם אב״ של

 — בתחילה שהורשע — שבר־זוהר אחרי
 אבי־ הריגת מאשמת זוכה בעירעורו, זכה

 אירעה (התאונה רשלנות מתוך המישפחה
 לירות 40,000 נפסקו ולמישפחה ),1970ב־

פיצויים.

פלאטו של זפויוודחייהר
רבין הזוג בעניין שדווקא בעיני פלא

ההלי את לסיים הנוגעים־בדבר כל הזדרזו
הב לפגי דווקא למישפט ולהעמידם כים

 פלאטדשרון 'שלסמי׳ משער אני חירות.
מפ שבגללן זו, במדינה זכויות הרבה יש

 ארצה עלה פלאטו לטובה. אותו לים
 ביצות, יינדש שנה, 40—50 לפני כחלוץ,

 קום ועם לפלמ״ה התגייס בבריטים, נלחם
במילו שנים שירת לצה״ל. — המדינה

 קשה אחרת, המילחמות... בכל לחם אים,
 מישרד־המישפטים משתהה מדוע להבין

 כבר מונח עבד, תיק הסגרתו. בהליכי
 הוא האיש זה, במישרד ארוכים שבועות
 בימים נבחר אף (ואולי לכנסת מועמד
בני בעשה המיסמכים ■תירגום אך אלה),
 ייפגם אי אות איזו תוחמץ ־שמא חותא,
פסיק. איזה

 משר־ דורש אני במדינת־חוק כאזרח
שנש החומר את מייד לפרסם המישפטים

 נעשה שהדבר כפי בדיוק מצרפת, לח
רבין. בני־הזוג עם

ירושלים רון, אברהם

מכתבים
;כדא ולא היה לא

 היימלאנד, הסאוועטיש שעורך בה־בשעה
בכור ישב ורגלים (אהרון) ארן המשורר

 ברחוב המערכת במישרד אשר דירפודה סתו
 ירחונו בעריכת ועסק במוסקבה, 17 קירוב

הב של הישראלית מהעיתונות ובתרגום
 המשתרעות ישראל, מדינת על דיחות

 כתב פירסם עמודים, שני על בעיתונו
 בואו על וקסמן, יוסף בירושלים, מעריב

 ״סקופ״ זח היה לישראל. ורגלים של
 הידיעה פירסום למחרת גם כי בהמשכים,

 בערב־ישבת, וכן הראשון, בעמוד בואו, על
 בילעדית בידיעה קוראיו את הכתב הלעיט

 את המציא גם הוא זה ולצורך ורגלים, על
 בירושלים, המתגורר המשורר, של ״אחיו״
 להקביל בן־גוריון התעופה לנמל שנסע

אחיו. פני את
 ורגלים כבר נמצא וקסמן של תחזיתו לסי
 — יער״ ולא דובים ״לא והנה, בארץ.

קרה? מה ורגלים״. ״יוק
 בדותה היתד, הידיעה כל כי התברר
 וקסמן יוסף כי נראה ותו־לא. ומתיחה,

 לימור יחיאל בעמיתו להתחרות ביקש
 גליון באותו שפירסם אחרונות, מידיעות

 לקיים סובייטית פנייה על אחרת, בדותה
ישראל. עם מיסחר קישרי

 גלים, ורגלים של בואו היכר, בינתיים
 ברית־ עולי את קוממה כך על והידיעה

ה את מקיברו הוציא ומעריב המועצות,
 לירושלים. ורגלים את שהזמין עמון, סופר
 המדינה. כל את שיגע ורגלים של בואו

 בעצמו וורגליס שם. ורגלים — פה ורגלים
 ממחול- ונהנה במוסקבה, בנחת לו יושב

לישראל. ״בואו״ סביב הנערך השדים
ירושלים גללוין, יעקב

 להציג גאה ״רנר המכוניות תעשית
 תקופה הפותח החדש, הדגם את

 ר.4 חדשה:״דנו
 השיכלולים הוכנסו ו׳4 ב״רנו

 המכוניות מיסב את המאפיינים
 מקוריות המצאות בתוספת

 מהנדסי של ופיתוח מחקר פרי
שנים. במשך ״רנו: ומתכנני

 משאבים השקיעו, ״רנר מפעלי
 של הייצור בקו כבירים ואמצעים

 וחצי שנים לייצור המיועד ר4 ״דנו
זה. מדגם מכוניות מליון

 כדי להשקיע כדאי היה דנו״ ל
 את לרכוש כדאי יהיה שלד

בגודלה. ביותר הסובה המכונית
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