
אריאלי
מכתבים

)9 מעמוד (המשך
 ניתן איך לתחייה, יקומו מתים מיליון

 ?״ הזאת במדינה לחיות יהיה
זכו של הפרה ״זוהי אלוני: שולמית

 המתים את שאל מישהו האם האזרח. יות
מני אני לתחייה? לקום רוצים הם אם
 מיקוואות לבנות עלינו יהיה שעתה חה

 לכולם!״ ובתי-כנסת
נצ ״החמור הבא: בשבוע לביב יגאל

 ברמת־גן.״ קשת במפעלי לבן בע
 בסכנה! ״הדמוקרטיה מערכת: מאמר

הממ נגד המתים את מסיתה כהן גאולה
 מחנות- מכין כבר שר־החקלאות שלה.

 בהיאחזו- המתים את לקלוט כדי צבאיים
״ יות . ה.. ד בג

 לקבל באמת מוכנים אתם תהיו האם
לבן? הוא שחמורו מפני רק המשיח, את

בנימינה פח!, פנחס

מסולפות עובדות
ל הפסיק ז״ל זוארץ שהד״ר תבל מה
 במדור־ שזפעי-החוכמה מאמריו את פרסם

יכול הוא אחרת הארץ. זו ההומוריסטי כם

עובדות סילוף
 ״חיר* שהמחזה סב־ק אין

 הוא יזהר ס. של זזזעד,׳־ בת
 ככל כהלכה. כתוב מחזדן_

 של עטו מתחת שיוצא מה
ש אלא זה, חשוב סופר

 מח* שתוכן גם ברור מאידך
 לאצי- מחמאה איננו זה ','הו

הישראלי. החייל של לותו

רוזנבלום שד המאמר
? מסלף מי

 שפירסם במאמר מאלף שימוש לעשות היה
 ידיעות הצהרון של הנכבד ׳עורכו השבוע

 הד״ר מגילת״העצמאות חותם אחרונות,
רוזנבלום. הרצל

 ״סילוף החד־משמעית הכותרת •תחת
 הכוונה ׳נגד רוזנבלום הד״ר יוצא עובדות״

 .0 של חיזעה חירבת סיפור את לשדר
 ספק ״אין טוען: כשהוא בטלוויזיה, יזהר

 הוא יזהר ס. של חיזעה חירבת שהמחזה
כהלכה.״ כתוב מחזה
 רוזנבלום הד״ר של שמאמרו ספק אין
 הכותרת תחת כי כהלכה. הוא גם כתוב

 הדוקטור לעצמו מרשה עובדות״, ״סילוף
 חיזעה חירבת :העובדות את בעצמו לסלף

 !מתעקש שהוא כפי מחזה ולא סיפור, הוא
לטעון.
!עיניך מבין קורה טול :נאמר זד. ׳ועל

הרצליה ניצן, ישעיהו

צודקת לעולם טעות
 אחרונות, בידיעות ׳שהתפרסמה בידיעה

היה כי סבור שאני מרעיש, הידוש מצאתי

 עילי! סאדאת והנשיא בגין
 ד1 ישוחח השישית. לקימה
 יהתיאיי! עיניים.׳וגם איבע

קרוגקייט. וויטר ידי עי
|1מ עזב .24.30 בשעה  ח

 סא* הנשיא המיון. את בגין
 ינשל• חם יישון. היד דאת
גיבן*. היסטורי יום

21.11.77 אחרונות׳׳ ״ידיעות
ביממה שעות 24מ־ יותר

בינ כסקופ ראשית בכותרת לפרסמו צורך
 פגישת על ׳שדיווח העיתון כתב לאומי.

 כי הזדמנות באותה גילה בגין־סאדאת,
שעות. 24מ־ יותר יש !ביממה

 בצינעה,-ולא זה גילוי לשמור למה אז
לו? הראוי המקום את לו להעניק

רמת־גן מאיר, שלמח
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