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1 תר1י מוצלחת נוער למיטת סימן )581

 א.מ.י נוער ומיטות שיחת תינוק, מיטות
המובחרות. בחוויות להשיג

ש * * ר׳ ה ת או פ ש  ׳
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ש הענקיות המודעות על
 פרס שימעון ח״כ מפרסם

 מיש- באמצעות בעיתונים,
״דחף״. רד״הפירסום

 דו״ח הקוראים, לנו, חייבים אתם
ה מקורותיו על וממצה מפורט
 מיפלגת־ד,עבודה, יו״ר של כספיים

 שערוריה זוהי פרם. שימעון ח״כ
כל מצב באמת. עיניים, מנקרת

 לכולם מטיפים כולם !קשה כלי
נש אחד כל וקימוצים, חסכנות

באינ להילחם הוא שהעיקר בע
 שמתיימר זה לו ובא — פלציה

 ולחלץ העם את להנהיג בכישוריו
 ונותן המשבר, מן המדינה את

 צניעות, קצת לכולנו. רעה דוגמה
 הכל להגיד אפשר — פרס החב׳

קטנות. יותר במודעות גם
ש לוחמים, כעיתונאים חובתכם

 חברי- — הטרויקה פגישת על
 ביטון וצ׳ארלי טובי תופיק הכנסת

 עם — לנגר פליציה ועורכת־הדין
 יאסאר המרצחים כנופיית ראש

 דיבר הפחות לכל הוא עראפאת?
לפליציה. נשק ואפילו איתם
מכוב לעורכת־דין בקשר ומה

 גם הרוצה חברת־כנסת אחרת, דת
 מבלי אש״ף עם בהידברות היא

ל היא הכוונה ? בכך שהצליחה
את ללחוץ שחפצה אלוני, שולמית

לנגר פדיציה
והמתיקה —

 מבלי חאלד, לילה הרוצחת של ידה
 שהדבר מפני לרצונה, נענתה שזו
 לה סירבה והיא לכבודה היה לא

 פשע זהו האם ההבדל? מה בבוז.
קטן? יותר

 הרצליה לוי, רחל
 אינו זה ואף פשע אינו זה <•
 הנזישפטי היועץ גם גורס כך פשע.

זמיר. יצחק מזנושלה

אלוני שולמית
ת— הטראסק ש ר : פ א ר י צ ח ־ ו ב א

כל ממוסד או מאיש יראים אינם
 לעיני הפרשה את לחשוף שהם,

 שגם אגב, יתכן, כולו. הציבור
 במיפלגת־העבודה רבים חברים

 בור אחד זאת. תעשו אם לבם יודו
 בפומבי, לא — לכם שיודה דאי

יצ ח״כ בסתר־ליבו: אבל כמובן,
רבין. חק

אב תל־אביב קי, יו

 מנהיג של הענקיות המודעות
 בצורה עשויות מיפלגת־העבודה

ל הכבוד כל לחלוטין. מיקצועית
 ולגרפי־ למנסח למעצב, מתכנן,

 עיניים בכיליון מצפה אני קאי.
 המיפלגות תאמצנה שבו לרגע
 הססגוניים הטכסים את גם שלבו

 אז או, בארצות־הברית. המקובלים
 תיזמורות באלונים, לראות נזכה

 וכר, חשופות חתיכות רעשניות,
המועמ את ומקיפים מלווים כשהם

 !כבר אז כבר אם הראשיים. דים
 המיושן המיפלגתי במלל לנו די

 העלייה־השנייה ירושת והמשעמם,
 צבעים לנו הבו הביצות. ומייבשי
 ואנו וחתיכים, וחתיכות ורעשים

קולותינו. את לכם ניתן
חיפה רמז, רונית

 לראשות* להציע רוצה הייתי
חב של הפירסומאי את הממשלה

 המודעות על האחראי דחף, רת
 של שמו את הנושאות המרשימות

 שאינו בוודאי הלה פרס. שימעון
ובכישו בכישרונותיו מפרס נופל
 יעמוד שינוי, לשם ואולי, ריו

שו הוא שאותן ההבטחות מאחרי
ייבחר. אם להפיץ, קד

תל־אביב אורן, נ.
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 ולחיצות״ידיים נשיקות על
ופלסטינים. ישראלים בין

 בעיתונים, שקראתי מה כל לאור
הטראסק כל מה לדעת רוצה הייתי

ה ש מ ע ר ?• ה

 הדתות מישרד אחרי האם
ו הפנים מישרד תור בא

בני תת־גיצב של לחוקריו האם
 עשו למשל, מה, ידוע זיגל מין

 ועדת־ ויו״ר אגודת־ישראל אנשי
 שלמה ח״כ הכנסת, של הכספים
 מיליון (שלושים!) 30ב־ לורינץ,
 קיבלה שאגורת־ישראל הלירות

מכבר?! לא
 לחשוף המישטרה החליטה אם

 במישרד־ השחיתות פרשיות את
ה עד ללכת עליה הרי הדתות,

 ולהיכן קיבל מי גם ולבדוק סוף
 שאגודת־ישראל הכספים הלכו

 החינוך״ ״מוסדות עבור קיבלה
 רק הללו הכספים הלכו האם שלה.

 על שהוצאו או חינוך למוסדות
 לפרשת בדומה אחרות, מטרות

! ? אבו־חצירא
הרצליה מיטכ, אהרון

ה ה7נ ד ג ע ו ב ד ר  ו

ד ט ש ן ל ״ דו ? פ ם ו ס י ש ה

 עצמו על המעיד קורא,
ה על מידע״, ״בעל שהוא

ה גאוות שעליו פרוייקט
ממשלה.

 או בשכונת־התיקווה גר אינני
 השכר באחת לא גם באור־יהודה,

 האחרות .עיירות־הפיתוח או נות
ש ממה אך לשיקום. המיועדות
 וגם בכלי־התיקשורת מתפרסם

ה ומן הממשלה מן שדולף ממה
 שהוחל מה בי ברור — סוכנות
 נעשה תנופה, ובעל נועז ■כמיבצע

 מכניסות מישרות של מקור ורק אך
 ביר של רבות לשכבות ונוחות

רוקרטים.
 דאח־ ממשלתי מישרד על נוסף

 הפיסי השיקום על במישרין ראי
 גם כמו והעיירות, השכונות של
 של והחינוכי החברתי השיקום על

 שלמה מערכת הורכבה הקהילות,
)6 בעמוד (המשך
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