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)12 מעמוד (המשך
 של תקן על כתבת אלא אחרונות נמת

״משתתפת־קבועה״.
בבחי הליכוד השתוללות כי אמרתי לא
ה ביום היתד, המקומיות למועצות רות

הד עצמו. בחירות
ב בעיקר כי גשתי

ל שקדמו שבועיים
 לערב ועד בחירות

 היתד, הבחירות, יום
 בשיאה ההשתוללות

 היה שלא וכימעט
הבחי בחוק סעיף
עב לא שעליו רות,

 הליכוד אנשי רו
 ובראשם בתל־אביב

ראש־העיריה.
ש העבירות כל

המו כולל הזכרתי,
 ברמקולים, סיקה

ו ניאון שילטי פראית, הדבקת־מודעות
 שימוש או העיר, ברחובות שקופיות הצגת

ה של חומר להעברת העיריה במכוניות
הבחי תעמולת חוק על עבירות הן ליכוד,

עירוני. עזר חוק על ולא רות
 שלמה מר של עוזרו באוזני התלוננתי לא
 להשתיק המישטרה את אזעיק כי להט,

סי אלא בדוכנים, המוסיקה רמקולי את
 הזמנתי כי — מעשה לאחר — לו פרתי

להשתיקם. המישטרה את
 ש־ מישפט השמיטה שהכתבה לי צר

 גיר־ את להבין מקשה שחסרונו הדגשתיו,
 הבחירות של התוצאה כי כשציינתי, סתי.

 המציאות את משקפת אינה בתל-אביב
 כי לעובדה, כל קודם התכוונתי בשטח,

 טרחו תל־אביב מתושבי אחוז 50מ־ פחות
 האלה, המצביעים בין גם להצביע. בכלל
 בצפון דווקא היו הגבוהים ההצבעה אחוזי

ב ונמוכים להט) מר של (מעוזו תל-אביב
הצ להצביע אמורות שהיו הדרום, שכונות

להט. שלמה נגד מחאה בעת
 אדרבא, ״מרירה״. המילה את הזכרתי לא

 בעיק־ מרירה אינני כי מפורשות, אמרתי
 ויש מאוכזבת. אלא הבחירות, תוצאות בות

דומני. השניים, בין הבדל
תל־אביב הוז, עדה

ובולשיט ספורט
 של למכתבו כתשובה נכתב זה מכתבי

 ).2150 הזה (העולם פרידלר אילן הקורא
 וחושב יחיד בן כנראה אתה יקר, אילן
 אם מה אז תקבל. רוצה שאתה דבר שכל
כדורגל? אוהב אתה

ב לצפות ממני שתמנע זה אתה האם
 במשחקי בטלוויזיה ספורט מבט תוכנית

 עלי, אהוב מאוד ספורט שהוא כדורעף,
לשי ובקשר ו בולשיט הוא דבריך ולפי
סי את מוצא אתה שם אם :הערבית דורי

 אז כדורגל, יותר רואה אתה ושם פוקך,
 לאחרים תפריע ואל בירדן לצפות תמשיך
אוהבים. שהם ממה ליהנות

תל־אביב גולן, יעל

זבש״כס
 מעדיפים שהינכם לקבוע עלי לצערי

 לקורא לתת הצורך פני על נוחיותכם את
 להלן השבועון. מקריאת ההנאה מירב את

:מיספר דוגמאות
ה חלוצי הייתם רבות שנים לפני א.
ה שולי את לחתוך שלא הפסול, נוהג
 היא התוצאה עתונכם. בגיליונות דפים
 בדרך העתון את הקונים הקוראים שרוב

 קרוע עתון בידם להחזיק נאלצים לעבודה,
 טוב רצון קצת עם אסתטית. לא בצורה
 ל־ יותר נוח פיתרון למצוא היה אפשר

 הגיליונות בעיית הכל אחרי הדפים. הפרדת'
 בעייה היא המפיצים על־ידי המוחזרים

ל״י. 15 המשלם הקורא של ולא שלכם
מה שאינם בילבד זו לא התשבצים, ב.
 שהם אלא לפותר, אינטלקטואלי אתגר ווים

לק בזילזול. הגובלת בצורה גם מודפסים
 מתבלבל התשבץ של התחתון חלקו ראת

ה את להתאים וקשה ההגדרות סיפרור
הנכון. למקומם ערכים

 הוא לדעתי אשר במדינה, המדור ג.
ה כל לאורך מפוזר שבמדורים, החשוב
 שלא כך היגיון, וללא סדר ללא גיליון

 בתוך המוצנעים קטעים על פוסח אני פעם
שונות. כתבות

ראשון־לציון פילו, אברהם
 ל־ הובאו פיק הקורא של הערותיו •

 מאמץ וייעשה המערכת, של תשומת־ליבה
פיתרון, להן למצוא
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