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מכתבים
 )24 מעמוד (המשך
 של בארצו שם, וידידים חברים

 ״נאלץ ואתה אותך שואלים סם,
 נורא מחדל שאכן לפניהם להודות

 שופט שמך מי בישראל״. אירע
ש הרבה הידיעה מהיכן עלינו?

 כשהכל היית היכן מפגין? אתה
קרה?

 להתפטר בגין למר קורא אתה
 להיות צריכה הי׳תה לדעתך זו —

 הטבח לאור הבלתי־גמנעת פעולתו
הנורא.
 תאמר מה נשמע לא. אולי אולי,

 מאותו וחבריי אני אבל החקירה.
 העובדות כל את כבר יודעים קורם

 קורא אלה עובדות לאור לגביך.
 סהמישרה מייד להתפטר ילך אני

 להיות :בעזות־מצח לעצמך שנטלת
 ולפעולתנו לנו שגריר־ההסברה

!ובסביבותיה בישראל
(פיינזונט), רותם שימעץ

חולון

יוק ־ הזה״ ..העולים
חשבו־ את חיפש חקורא

״חמודיע״. את מצא עון,
 בבית־ העיון ספרית מדפי על
את למצוא אין בירושלים העם

הזה. העולם
 של תשומת־ליבו את כשהערתי

 ״אין כי נעניתי הסיפריה, מנהל
 עיתון כל לרכוש עניין לספריה
השבועון אך בישראל.״ המופיע

מישחק
בשחור־דבן

 ר אכזר רודן נחשב מובוטו
 תסתכל אל אך / מושחת
 / הקנקן בתוך אלא מבחוץ

 להלבין התבקש שמיר יצחק כי
 הסובייטים אשר / האיש את

/ !ביש עסק — השחירו
 על פה מדובר שלא לב (שים
 להפוך על אלא / העור צבע
השחור). את ללבן

 יתן מובוטו גם זה תמורת
 שבעניין / לשמיר הכשר

כשיר. בהחלט הוא ביירות
חיפה רוטמן, ה׳ ד״ר

 מבטא הוא עיתוך. ״כל אינו הרי
 בציבור, רחב מיגזד של דיעותיו

 סיפריה ובכל פופולארי, מאוד הוא
ה בין מאבקים עליו יש ציבורית
קוראים.
 יותר בוודאי הוא הזה העולם

של המודיע; או מהצופח מעניין
תקציב. בעיות לסיסריה אין גביהם

ירושליס דיצני, רמי

ת3 עדטה ד קן ע ז
ב לידיעח חקורא הערות

 והשקל״ ״אתה מדור
).2356 הזה״ (״העולם

 אינו תבל חברת של הפיתריז
בשי שנמצא פיתרון והוא חדש,
 בתל־אביב בארץ. שנה 50כ־ מוש

 כאלה, מחסנים 10כ־ יש עצמה
ערובה. מחסני הקרויים

 כנאמני- פועלים אלה -מחסנים
מאו הקפדני, פיקוחו ותחת המכס
 איגוד- של קורת־גיג תחת גדים

 חתגלית־כביכול מחסני־הערובה.
 ידועה שיטח כי־אם תגלית, אינה

 בארץ, היבואנים של זקן״ ו״בעלת
ה אחסנה של זו שבצורה משום
רבות. חוסך יבואן

 כנא- פועלים שהמחסנים מכיוון
וה הבירוקרטיה עדיין מני־המכס,

 המכבידה, היא המכס של ניידת
 תל־אביב, ממ״ן אם משנה זד, ואין

ממ מוסד כבבל חיפה. או אילת
 המורטת היא הבירוקרטיה שלתי

המיקוח. ולא עצבים,
יפו שמואלביץ, אכי
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