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 )6 מעמוד (המשך
 שרון ואריאל הפלסטינים, ליטים
 המדינה כבונה בהיסטוריה יירשם

יסודותיה. ומניח הפלסטינית
קדית־טבעון רז, א.

ע סדר מ  ק
הקבוע דלזורא

 עיתון שלוקחים שחשג מי
— פן סתם נו וקוראים
הפתעות. לו מזומנות

פו קטן. חג רביעי: יום *
 כאשר קצת מתרגז העיתון, את תח

 המצב (וזה חתוכים אינם הדפים
לש (מימין מדפדף כלל), בדרך
 השערים, בשני שוב מציץ מאל),
 הראשונים המדורים את וקורא
 דף־ ,פורום מיכתביס, יקר, (קורא

תשקיף).
 ב- מוקדש חמישי: יום •

 אנשים המדורים לקריאת דרד־כלל
 למסיבה ממסיבה אנשים, בעולם,
 — ואפילו מעודכן!) להיות (צריך
 מרחל נבחרים קטעים — לעתים

!...).לעיניים (אוי המרחלת
קו ולא כמעט :שישכת 0

 עיתוני־ערב יש הזה. העולם רא
תח שהם מזה להסיק (אין בשפע
ליף).
למ מוקדש ראשון: יום 9

כל- פוליטיקה, ״הכבדים״, אמרים

מוסיקה
מוסיקה מוסיקה,

חב יש פוליטיקה, יש
 יש אופנה, יש רה,

 מי- חוק, יש מסיבות,
קול יש וכלכלה, שפט
 ב- וביקורת-ספרות נוע

 טוען הזה", ״העולם
— הקיבוצניק

חסר? מה זאת בכל אז
אין תיאטרון. מוסיקה, אמנות,

 לא הזה שהעולם לכך צידוק
 לנושאים קבוע מדור יקדיש
 על רסיסים, יש ושם פה אלה.
למוסי אך יוצאת־דופן, הצגה

מו כאשר התייחסות. אין קה
 כמרצדם זמרת למשל, פיעה,
 יותר לכך להקדיש ראוי סוסה,
 לומר מעז אני שהוקדש. ממה

ה ברוח ״בגידה״ קצת שזוהי
ומדווח. חי בעיתון שבועון,

הראל מושון,

 שחיתויות. חשיפת אקטואליה, כלה,
 הפך האחרון שהנושא הגענו לאן
עיתונאית... לשיגרה כבר
 כיף. של יום :שני יום 0

ב עלי האהובים למדורים מוקדש
לג לא ושב, עובר חשבון יותר;
 אישי יומן ממאדים, איש ברים,

והנידון.
זנבות. חיסול :שלישי יום 0,

25 לפני הזה העולם נייר, של נמר

מכוזבים
 לגיליון המתנה ו... במדינה שנם,
הבא.

רמת־השרון כנען משה

העוו? ס 11 מר■
 השוק את יוציאו כבר מתי

 העיר מתחומי הסיטונאי
ז תל-אביב

מצהירים תל־אביב עיריית ראשי

 (״העולם זה במדור בנו
).2263 הזה״

אל יוסף של מכתבו את קראתי
 מאלף. מיכתב גדי. של אביו מי,
ל היתד! הנאה איזו גבורה! איזו

במילים. לתאר קשה קראו!
 שבנך רק אומר יקר, אב לך,

 של סמל הצודק. המאבק סמל הוא
החברתי. והצדק החופש אוהבי כל

במא המשך — היקר גדי לך,
נאבקים, הזה בעם רבבות בקך.

ט מ לו פ די ס ה טו ק ט כ
בגין. על שם חושבים מה מלמדת מקליפורניה קריקטורה

 אמריקאים הרבה שלא מוכיחה הקריקטורה, התלוותה אליה הכתבה, ■
 לבגץ לנופף ״הכנות הכותרת תחת ילך. בגין מנחם אם עצובים יהיו

 עם בדיפלומט בגין את אקסנזינר סן־פרנסיסקו מתאר לשלום״,
 אולטרה- ״הוא אנושי. חום כל מדיף שאינו כאדם קקטוס. של תכונות
דלא- נכסי של כבספר־אחוזה בתנ״ך משתמש אשר קשוח, מסורתי

בכתבה. נאמר ישראל,״ מדינת גבולות מהם לקבוע כדי ניידי
 לעבוד מזמן שהפסיק שלו, הבעל־ביתי שהפאתוס שמראה מה

 רגן האמריקאים. הטלוויזיה צופי על גם עובד לא הישראלים, על
טוב. יותר להם נראה מהמערבונים

דדזג דון, י קליפורניה סן־פרנסיסקו, עי

ל יפעלו כי שונות, בהזדמנויות
 הנמצא הסיטונאי השוק העברת
 לעיר. מחוץ אל חשמונאים ברחוב

 השוק, כי — ובצדק — טוענים הם
 מיפגע מהווה הנוכחי, במקומו

 האי- לתושבי ואקולוגי תחבורתי
 מילבד כי היא, התרשמותי זור.

 לא יחסי־ציבור, לצורך הצהרות
 בעניין דבר העיריה ראשי עושים

לסבול. ימשיך והציבור זה,
חמד מושב אלון, אלי

הסלאבל־, סמל*

 אלגזי גדי של מאבקו בעד
 גם המתפעל קורא, כותב

ה אבי של ליבו מאומץ
ב תמיכה שהביע חייל,

 הייה למדינה. תחזור שהשפיות כדי
חזק.

 השירות — יקר רמטכ״ל לד,
 פחות חשוב אינו בקריית־שמונה

 ברצועת או בשומרון מהשירות
עזה!

 הרימו — ותומכים מזדהים לכם
 אחד לכוח והתלכדו צעקה, קול

שלנו! גדי לשיחרור שיביא
קריית־שמתה אליעז, חיים

 שדעתם אלה הם מעטים כה
 ולבן וחבריו, גדי של לדעתם זהה
 ואם זה. לכיוון מסחף חשש אין

 בכך אין האם חשש, ישנו אמנם
 המוסר רמת על אולי, לערער, כדי

? שלנו
משי- משתמטים לצערנו, רבים,

ת ע שבו
אמונים

הק האמונים שבועת
 מספיקה אינה יימת

הנוכחיות. בנסיבות
 שמתרחש מה שכל לי נדמה
תי שבקרוב והעובדה עכשיו,

 מחייבים חדשה, כנסת בחר
 חברי־הב- בשבועת קטן שינוי
 להיות צריכה זו והשרים. נסת
 הבאות: בשורות כמו

מת חבר־בנסת/השר... ״אני,
המו התפקיד את למלא חייב

 כל את באמונה ולמלא עלי טל
 כן ובמן מדינת־ישרל, חוקי
 לא אשקר, לא :נשבע אני

 אענה לא אגנוב, לא ארצח,
וכר״ שקר עד ברעי

תל־אביב איילון, שמואל

חו דתיות, ריעות בשל צבאי רות
שמע לא בצע. ורדיפת מוסריות סר
 לתקופה נשפט מהם מישהו כי נו
 לא כי שהצהיר אחרי ארוכה, כה

ודעותיו. מניעיו בשל ישרת
והחב שהמישטר אלא זאת, אין

 בטוחים אינם חיים אנו בהם רה
מע ובכנות בצידקתם במוסריותם,

 אלא להם נותר לא לכן שיהם,
 על תום עד הנלחם בזולתם, לפגוע

דיעותיו.
אביב תל־ ם, ה י דן
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