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 שפת )50 !הרי )49 !החיים
 התבואה גרגרי מפל )51 !הנהר

 )54 !שמן )52 !הזריעה בשעת
 הסוכ־ ׳ממשפ נפוץ גינה ירק
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 מן אבן )74 קרוזו! רובינזון
מוסי קול צליל, )75 החושן!
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 לשם זה לעומת זה )59 !ידית
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מבחנים
רמה לא

עי קרא פאן, עבר חקורא
חוויות ומיספר תונים,

 שלא הרבות שהשנים כנראה
 נתנו ישראלית עיתונות קראתי

 לאחרונה עברתי אותותיהן... את בי
 העיתונים את ורכשתי בישראל

 היכן אגב, הזה. והעולם הארץ
 וחרות? הבוקר העיתונים נעלמו

ב קטנות מפלגות שתי היו פעם
 עיתונים לשתיהן והיו אופוזיציה

 התאחדו הנה — היום יומיים.
 ב־ ונמצאים גדולה ליכוד למפלגת
 עיתון אפילו אין ולשניהם שילטון

אחד.
ו צורה פשטה העיתונות היום
 ממש לחלוטין. שונה צורה לבשה
 דהיום שהכתבים להיווכח מאכזב
 בחיטוט עצמית, בהלקאה עוסקים
 לשם וביקורת מלוכלכים בכבסים
 קרה מה השמצות. ולשם ביקורת

 הכל אחרי הגענו? ואנה לנו?
 לחינוך העיקרי המכשיר הרי אתם

 בלשון לזה זה פנינו פעם הציבור.
 לזה זה וקראנו וחברית ידידותית

 על (סליחה היום והנה, ״חבר״,
 לקריאה הפך ״בן־זונה״ — הביטוי)

!בישראל ביותר השימושית
ניו־זילנד עוזי, זלמן

המים על הכל
 משהו העיר אבנרי אורי

רא־ של הנכון הכיתוב על

חוש? ״אני וכן שלו״, רובים
 מקנח אינו צבאי ששכול

חב מוסריות, זכויות שום
 (״העו- ופוליטיות.״ רתיות

).2281 הזה״ לם
 לחלוטין. טועה הכותב לדעתי

 להקנות חברה כל וחייבת רשאית
ה שלדעת לאנשים מייוחד גמול

הקרי במדינה, החי הרחב, ציבור
 כרוך הדבר ואם קורבן. עבורה בו

ה את להעמיד יש מופת, במעשה
 מופת לשמש היכולה כדמות קורבן

לאחרים.
בשי שנהרג מי שכל אומר לא
 אך מופת, דמות הוא הצבאי רותו
 רב הנופלים שבין 'להניח סביר
 הקרביים החיילים של חלקם יותר

ה חברי של הג׳ובניקים, לעומת
ש אלה לעומת המתנדבות יחידות

לעו האמיצים של מתנדבים, אינם
הפחדנים. מת

פתח־תקוות לניארו, דני

 הרב של הבחירות מסע
חד רעיונות מעלה כהנא
הקוראת אצל שים

 ערבי כל שיפורים: כמה והרי
 יעוקר יהודיה עם מבלה שייתפס

 יסורס. — פישעו על חזר מייד.
 תישא ערבי, עם שתיתפס יהודיה

 חזירה ״אני :האומר שלט חזה על
 ושיער ערבים״ עם השוכבת יהודיה
 לא הגויים: ובעניין יגזז. ראשה

תיאסר לא־יהודיים למתנדבים רק

כניסה אין
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ואחריו צצ83 לפני
. מ״ם של קוצה

תוצ יש וכבר שי״תיבות,
)2283 הזה״ (״העולם אות

 דיין, משה על שתגידו מה תגידו
 הזה, העולם קורא כנראה הוא אבל

 יודע וגם בטעויותיו במהירות מודה
 לתל״ם הפך התל״מ :עובדה לתקן.
בטל(ם). הולכי כל ואשרי

ירושלים גור־אריה, אהרון

דומה דא דומה.
 הדימ- על הצביע הקורא

 סמל שבין המפתיע יון
 עזרה של עצמאות תנועת

 אירגון סמל ובין זוהר
(״העו החופשיים הבונים

)2284 הזה״ לם
ל תבהיר אם מאוד לך אודה

 אנשי- תיירים, גם לארץ. הכניסה
 אנשי־עסקים ואמנים, סופרים מדע,

מ במחילה ישלשלו ודיפלומטים
 הגבול, על מכנסיהם את כבודם

יפה. וייבדקו
באר־שבע נדלר, לונה

? שותף־למעעוה
 את להוקיע מבקש הקורא

 מעצר שתיאר עד״הראייה
הזה״ ץ״העולם ברפיח
2283( .

ממ היה עד־הראיה לו היה טוב
 לחלוטין, הסבילה בהתנהגותו שיך
 ו־ מילה לומר לא להתערב, לא

 הסוף, עד המצלמה״ את ״לשחק
 את הקוראים, מאיתנו, מונע והיה

הוכח כבר והמתחסד. הצבוע דיווחו

ואחריו צצ84 לפני
משמאל זזדש מימין, ישן

 תנועת של המתוקן שהסמל קוראים
 לסמל כלל דומה אינו עצמאות
החופשיים. הבונים

היינריד, מוטי
 הבחירות מטה ראש

תל־אביב עצמאות, של
• • •

כדמודז־מנפת הקורבן

 עדי־ של שאי־התערבותם בעבר,
 יהיו, אשר מניעיהם ויהיו ראיה,

 של לעידודם גרמה אשר היא
 מבחינה למיניהם. פשעים מבצעי

 מן שונה ראייה עדיה אין מוסרית
ובהת העצור, את שהיכה החייל

ל שותף הפך הפאסיבית נהגותו
מעשה.

תל־אביב אוזין, חיים

שטיחי□  השכול״ ״תרבות במאמרו
״אני שרת: יעקב כותב
 חייבת לא שהמדינה חושב
 באיזו שמת למי דבר שום

לק לא וגם שהיא, צורה

בלתי-מצופה פעולה שיתוף
בעיראק הכור פיצוץ בעיקבות
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