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 המיסעדות עובדי להם שנותנים המזון

למטה.
 את הטרידו אלה עקורי־עין חתולים

 את שקראתי אחרי ועתה, רב זמן מנוחתי
 את לפרסם בדעתי עלה החיות, על הכתבה
 ויושם תיחקר שהפרשה בתיקווה הדבר,

 והברבארית המיסתורית להתעללות הקץ
בחתולים. הזו

ציו נ נ ק אי ח צ תל־אביב סוכול, י

 בישראל חיים בעלי צער אגודת !•
 מיכתבו את הזה העולם למערכת שלחה

 קורא, שכל וביקשה, סובול איגנציו של
 יואיל התעלומה, לפיענוח לתרום היכול

 העולם למערכת או לאגודה למסור'פרטים
הזה.

ד בי שך ל ער החו ב1ו1ע בו
 חייבים הטלוויזיה מנכ״ל פיטורי
הדמוק שוחרי כל אה להזעיק

בישראל. רטיה
 מונה עת לטוב שקיוו התמימים, גם
 חייבים רשות־השידור, מנב״ל לפיד טומי

הפעם. צדקו רואי־השחורות בי להודות,

לפ המעז יכול, כל צנזור שהפך האי
 שזה אחרי צה״ל׳ קצין עם ראיון סול

 הצבאית. הצנזורה על־ידי לשידור אושר
 איכפת (דיה עדנה שערכה הראיון נפסל כך
 התנהגות על צעיר, קצין עם פאר לי)

ליטאני. במיבצע חיילים
 נבעט זה, בעניין הרוחות שככו ובטרם

 צוקרמן, ארנון הטלוויזיה, מנכ״ל החוצה
 הצליח לא מיריביו־רודפיו שאיש למרות
ב להכפישו או נגדו אחת טענה למצוא

אחרת. דרך

 גבר. דאלים כל המתבקשת: המסקנה
והת המצור הסרת יוקרה, מצור, פלישה,
לק השלבים הם אלה — קבע של נחלות

הארץ. בכל ובוהו תוהו ראת
תל־אביב יהב, דן

. .  גיבורי־ גוש־אמונים של השימוש .
 הוא פוליטי כבנשק ובילדים בנשים החיל

 אחרי באה זו חברון. בתושבי התגרות
להש שנה לפני ניסו כד,נא אנשי שגם
הבניין. על תלט

 שר־החק- של בקשתו היא ללב נוגעת
 מיש־ איחוד לאפשר שרון, אריאל לאות,
ו אמותיהם אל ילדים עוד לשלוח פחות,

ה את שיעסיקו מלמדים כמה איתם יחד
המסכנים. ילדים
 מסוגלת הממשלה האם ברור לא עוד
 תרצה והאם העליזות הנשים את לפנות

 ההרפתקה. את לחסל בכדי כוח להפעיל
הפול את לפנות הממשלה שתחליט עד

 חיילים עליהן, לשמור חיילים יוסיפו שות,
עיי אחרים, ולהחליף להתאמן שצריכים

המישמרת. על המופקדים פים,
 באזרחות מאלף שיעור שזהו ספק אין

 אוכפת הממשלה כיצד הערבים, לתושבים
חוק.

אילון קיבוץ הרפזי, שמואל

ת מו אד ת תי ה ב  ר

ם של ה הזה״ ב,.
 ״העולם של החדשה מתכונתו על

הזה״.
 העולם קוראי בין שערכתי סקר לפי

 צורתו על לשבחים השבועון זכה — הזה
 ד,אופסט ומודעות תמונות במיוחד החדשה,

 כל. לעיני ובהירותן ביופיין הבולטות
 התקדמות זו כי לי, העירו ותיקים קוראים

ב והעומדת יוצאת־מדהכלל טכנית־גרפית
בין־לאומית. רמה
 הישנים, לרבות החדשים, המדורים גם
 הקוראים, מיספר את העלו הנושאים, בכל

מופי שלא בחדשות, במיוחד המתעניינים
היומיים. בעתונים עות

!יישר־כוח
גבעתיים כר־גיל, בן־ציון

ל ע ת ב ח ד ק ה
 עיריית דובר סגן של קרחתו על

 שהוסתרה הלוי, אבנר תל״אביב,
 פיאה באמצעות שנה 20 במשך

 50 לגיל בעליה בחגיע ונחשפה
הזה״ ״העולם ״אנשים׳/ (מדור
2185.(

 כמי עצמי חושב שאינני פי על אף
אלא אינני כי אנשים, במדור להכלל שראוי

שהצליח הראשון, המנכ״ל ■היד, צוקרמן
הטל של החורקים גלגליה את להניע
הרבה מנכ״לים לו קדמו הישראלית. וויזיה

ן! ן ש חוש־שני בתפקידם. ניכשלו כולם —
^ §ן || 111 ב שהצליח האחרון המנכ״ל גם יהיה

תפקידו.
\  11? הקשיים, ירבו עתה כי לנחש. קשה לא

• ה בבניין והתככים המריבות החיכוכים,
׳והאזרח יצומצם הביטוי חופש טלוויזיה.

:,:11 יינזק.
אגרת את ששילם מירושלים, כ. י.

כך. על ומתחרט והטלוויזיה הרדיו
. 4 4^ §1 <

, 11י ? / ׳*י •  •  •

ל ם כ אלי ד3ג ד
־ ׳ ־׳•.. ״ י # וטל האמא של הנצח עבדות על

כ בחברון ״הדסה״ בניין פרשת
לוי אכנר לתושבים באזרחות מאלף שיעור

ההבל״ דברי ״כלל ערביים.
כי בעליל, מוכיחה הדסה בניין פרשת
 שלטת והאלימות מושלת אינה הממשלה

 ״נשות את גינה ראש־הממשלה בכיפה.
 לא להסדר עימהן להגיע והנסיון הדסה״
 הותר כי מתבשרים, אנו והנה הצליח.

 בחופשיות, לבניין ולהיכנס לצאת להן
 ארוך לבניין ולהכניס הבעלים את לארח
 להכניס בוודאי להם יתירו מחר קודש.
יום־יומי. לשימוש וציוד ריהוט גם למקום

 צילום מצרף הנני רגיל, תמותה בן סתם
דע לעניות זהו, המרשימה״. ״הקרחת של
 מכלל ביותר והמרשים .הנכון הדבר תי,

 ב־ ידידי על-ידי שפורסמו ההבל דברי
מדורכם.

 תל־אביב לוי, אכנר
תמונה. ראה — המרשימה הקרחת •
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