
מכתבים
 לעמוד חייבים כותבים ואותם רבה רה

לדין.
 רשימתו את שפירסם הצעיר הקצין

חמו בצורה צה״ל של בכבודו פגע הנ״ל ■
 מאוד חמור כתב־אישום מהווים דבריו רה.

 כלי־תיקשורת אף היום שעד לי ונדמה
 אכן אם אלה. מעין דברים לפרסם העז לא
 מחדלים או שוד, ביזה, של תופעות היו

 בדרום צה״ל של המיבצע במהלך צבאיים
 היתד, הנ״ל הקצין של מחובתו לבנון,

 תום עד ייבדקו שהדברים כדי לעשות
 אולם הצבא. של ביותר הבכירים בדרגים

 האשמות בצורת רפש של קיתונות הטלת
 חיילים של גדול ציבור נגד כוללניות

 רוח אם אחריות. חסר מעשה הוא וקצינים
 בו לחיל האופיינית וההתנדבות הלחימה

 יצא בו, מפעמת עדיין קצין אותו משרת
 המידע בדיקת את ויתבע גלוי למאבק נא

חות הוכחות שתהיינה אחרי ורק שבידו
מסקנותיו. את שיפרסם לטענותיו כות

תל־אביב קונפורטם, יהודה
מת שמיכתביהם החיילים כל שמות •

במערכת. שמורים זה במדור פרסמים
 למנוע כדי מתפרסמים אינם שמותיהם נ

צה״ל. שילטונות ע״י לדין העמדתם

הדווו^יס! עורו
 חיים ורווקים רווקות אלפי ואולי מאות

 ממלכתי ארצי גוף בהעדר בישראל כיום ■
 המתעוררות בבעיותיהם לטפל יאות אשר

 החברתי־צי- בסטאטוס לבקרים חליפות
 מבכר מהם ניכר חלק הבינאישי. או בורי

העיתון, דפי בין בבית זמנו את לבלות
 השונות. והטלוויזיה הרדיו תוכניות עם

ויצי רעיוני חיים תוכן ייקרא לזה כלום
 שיגרת העושים רווקה או רווק של רתי

 לוקחים ואינם ובלימודים בעבודה חייהם
 כלום סביבם? המתרחש בכל פעיל חלק

 בעיות סבך או דיור בעיות אין לרווק
 היום־ בחיי נתקל הוא בהם ביורוקרטיות

יום?

הבריטית* פצצת־המיצרר
פועלת? היא איך

 רכישת על חשבו אשר ורווקות רווקים
 הרשויות שכן כן, מלעשות נמנעו דירה

 להם למכור נאותו לא בדבר הנוגעות
 בעיה בלבד. צעירים לזוגות אלא דירות,

 הכוונתם ע״י פתרונה למצוא חייבת זו
 ברכישת החפצים רווקים אותם כל של

ל השיכון וחברות ממשרד-השיכון דירה
 במתן שוות זכויות הענקת תוך מיניהן,

 לזוגות כניתן נוספות והטבות הלוואות
צעירים.

המתע זוגות נכונה להדריך מנת על
 לקום חייבת הנישואים בברית לבוא תדים

או ותדריך תכוון אשר ממלכתית רשות
 אלה ובימים לקום, היה חייב לכן, תם.

 ארצי כלל אירגון וגידים עור קרם אומנם
 אירגון — בישראל כמותו קם שטרם

 רווקים בתוכו שיאכלס ורווקות, לרווקים
 ויכוד גילים לפי ימיינם הארץ, קצות מכל

וחינו חברתיות משולבות, לפעולות נם
צי הטבות לקבל עמם יהד ויפעל כיות

הרוו או הרווק לבעיות הנוגע בכל בוריות
 הממשלה שמוסדות מקווים אנו כפרט. קה

 בכל ברעיון יתמכו רבים ציבור וגופי
 פתרון ימצאו כך רק ויכולתם. מאודם
ונאה. הולמת בצורה הרווקים בעיות

, ייוסף סי ח פנ  הארצי האירגון דובר ״
תל־אביב ורווקות, לרווקים

הטיצדר צרות
 ),2122 הזה (העולם בעיתונכם קראתי

 פצצות לגבי והוויכוח בעולם התגובות על
 בהפצצת בהן השתמשה שישראל המיצרר,

 שפירסמתם הצילומים למרות לבנון. דרום
 פעולת של השונים השלבים על בכתבה
 פועלת היא איך הבנתי לא המיצרר, פצצת
 לכם אודה רגילה. מפצצה שונה היא ובמה
 מפורט הסבר לתת בהזדמנות תואילו באם
זה. נשק סוג על יותר

פתח־תקווה ערמון? יעקב
ברי מתוצרת מיצרר פצצת תיאור •
 שטרן הגרמני בשבועון שפורסם כפי טית,

לעיל. ראה —

• • •

בחולון אנטישמיות
ה לוח־המודעות מעל לקרוא הצטערתי

אוטו המתנתקת הפח, עטיפת (א) *
הפלי לפני פצצת־הבת (ב) באוויר. מטית

 225 מכילה הפצצות 147מ־ אחת כל טה.
 נפלטות פצצות־הבת (ג) חומר־נפץ. גרם

פגי עם מתפוצצות לחוץ, אוויר באמצעות
באדמה. עתן
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מכתבים
 ליש- מטעם ואזהרה, הודעה בחולון עירוני

לאז הפונות הדתית, והמועצה הרבנות בת
 ״ציידי מפני להישמר בבקשה העיר רחי

 מודעה באותה המיסיון״. שליחי נפשות
 הנוצרית והאמונה הברית־החדשה הושמצו

.,ללינץ בהסתה הגובל בטון

 אנטישמיות. זורעים כך לעצמי: חשבתי
 הציבור את להזהיר היה מוטב לא האם
 המוסרית וההידרדרות ההתייוונות מפני
 ההתמזמזות מפני למשל, ? חיינו תחומי בכל

 ב- סירטי־הזנות מפני היום, לאור בפומבי
ה מודעות־הפירסומת מפני בתי-הקולנוע,
ובאוטובו בעיתונים ברחוב, פורנוגרפיות

סים.
 של חיים אבל — חי אומנם ישראל עם

 גניבת־ ושל גניבת־כסף שקר, של פריצות,
 כל על לזה. זה מאפיה של חיים דעת:

 מתריעים הכשרים פקידי־הדת אין אלה
 אותם. מפחיד המיסכן ישו רק ומזהירים.

 לידי הסגירוהו מאז להפחידם ממשיך הוא
לצליבה. הרומאים

 קחו כשרים: פקידי-יהדות לכם, עצתי
 יהודים וצודו צאו מהמיסיונרים, דוגמה

 היהדות. חיק אל אותם והכניסו חילוניים
 לא בנוצרים פגיעה על-ידי — זיכרו אך

בנוצ פגיעה על־ידי מבוקשכם. את תשיגו
 עוד תזרעו אחד: דבר רק תשיגו רים

 וחירטו זיכרו העמים. בקרב אנטישמיות
 היום בנצרות פגיעה כל שעל במוחכם

 בדמם טובים יהודים ישלמו בארצכם, כאן,
מחר. בחוץ־לארץ

 שלכם. הדתי מהאידיוטיזם תיגמלו לא אם
 דריסת על־ידי גזענות לטפח תמשיכו ואם

 עם ימשיך — אחרים עמים של אמונות
 דמו. בהקזת אלה מעשים על לכפר ישראל

 ואור עם־נבחר שאתם יודע העולם כל
 אל כאלה! שאתם הוכיחו אזי לגויים.
ההיפך. את תוכיחו

חולון ישי, ז.
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נזענין,
ניסיתי רתנ11© את

־ 1 1 ל 1 ל 1 ך־ ך־ ך יורק, בניו ידיד לי הציע ודוצ11את© ר
ישראלי. לא דוקא ,| € \ ן | (___1
 זמן קצת לי לקח משהו. בה שיש הרגשתי ניסיתי-ומיד .

 מצאתי סוף סוף נהנית. ממש אני היום אך אליה, להתרגל 1|
טעם. מלאה אך ניקוטין דלת •שחיפשתי: הסיגריה את

יורק. בניו זוצ1116את לפגוש נעימה הפתעה ממס היתה זו
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